
Crește numărul brigăzilor
U T E M I S T E

Proletari din toate țările, uniți-vă I

DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
In Maramureș

Inițiativa de creare de brigăzi 
.itemiste de muncă patriotică a 
ivut un mare răsunet în rîndul 
inerilor din raionul Sigheț, re- 
țiunea Baia Mare.

Cu cîteva zile în urmă s-au 
'onstituit în acest raion primele 
irigăzi utemiste de muncă patrio- 
ică . Prima brigadă au format-o 
itemiștii și tinerii din secția de 
>ieptănat umed a fabricii „Parti- 
anul“ din orașul Sighet, Printre 
ei dintîî care s-au înscris au fost 
itefan Brantner, Simion Rozmoș și 
daria V. Pop. Asemenea brigăzi 
-au constituit și la școala medie 
ilimon Sîrbu, școala medie cu 

imbă de predare maghiară, școala 
redie cu limbă de predare uerai-! 
eană, școala pedagogică romînă 
e fete. Aceste brigăzi au luat în 
rija lor lucrările de reamenajare 
e se efectuează pe strada Madach 
mre.

Deși a trecut foarte puțin timp 
e atunci, ei au săpat și transpor- 
at peste 300 m.c. de pămint 
izlocați prin nivelarea străzii sus- 
mintite.
Printre brigăzile utemiste de 

luncă patriotică care s-au făcut 
,eja cunoscute pentru hărnicia și 
ntuziasmul cu care muncesc sînt 
rigăzile conduse de Alexandru 
liciuc, de la liceul cu limbă de 
redare maghiară și cea condusă 
e Buda Ana, formată din elevele 
bolii pedagogice romîne.
Pînă acum în raionul Sighet au 

ist constituite 16 brigăzi utemiste 
e muncă patriotică formate din 
este 450 de utemiști și tineri care 
nt hotărîți să sprijine neîncetat 

Sate acțiunile de înfrumusețare a 
rașuluț lor, a satelor și comune
le dimprejur cît și toate celelalte 
:țiuni de folos obștesc.

NICOLAE RACZ 
prim-secretar al comitetului 

raional U.T.M. Sighet

Viitorii tipografi 
u creat 6 brigăzi
Duminică dimineața ora 10. Sala 
’ spectacole a Clubului munci- 
rilor din poligrafie a cunoscut 
animație deosebită. In această 
mineață de iarnă, toți elevii 
upului școlar poligrafic „Dimi- 
e Marinescu* și-au dat întîlnire 
~i ca să formeze două brigăzi 
emiste de muncă patriotică.
Utemistul Sorin Cerbu din a- 
I I C retrăiește amintirile de 

șantierul Magistralei de Est 
ideș-Onești și de pe Șantierul 
rcului prieteniei din Republica 
pulară Bulgaria. Sorin Cerbu 
a exprimat dorința de a face
i nou parte din rîndurile brigă
zilor.
Bind pe rind și-au exprimat do- 
ța de a face parte din rîndurile 
gadierilor 183 de tineri entu- 
ști care prin munca și elanul 

, vor să înfrumusețeze capitala
ii noastre.
’n adunarea de duminică, în loc 
două brigăzi utemiste de mun- 
patriotică cît se preconizase a 
înființa, la cererea tuturor ute- 
ttilor s-au format 6 brigăzi.

DAN POPESCU

O sarcină de cea mai mare importantă a organizațiilor 
de partid și a sfaturilor populare, a organizațiilor sin
dicale și de U T.M., este de a da o extindere tot mai mare 
participării de masă a oamenilor muncii la acțiunea pa
triotică de realizare prin muncă voluntară a lucrărilor de 
folos obștesc.

(Din expunerea făcută de tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej la ședința plenară a C.C. al P.M.R. din 
26—28 noiembrie 1958).

Orașul
Recent 2100 tineri 

din orașul Roman 
s-au constituit in 65 
brigăzi de muncă pa
triotică. Tinerii s-au 
angajat să schimbe 
înfățișarea orașului. 
Tov. Constantin Fin
der, prim secretar al 
Comitetului orășe
nesc U.T.M. Roman, 
ne-a vorbit despre o- 
biectivele luate sub 
patronaj de către bri
găzile de muncă pa
triotică.

In orașul Roman 
—ne-a spus dinsul— 
vom construi un 
ștrand al tineretului 
de 50x150 m. Brigă
zile de muncă patrio-

Roman va
tică vor săpa circa 
20.000 m.c. pămint. 
Aceasta va fi prin
cipala mare acțiune 
a tineretului romaș- 
can. Dar nu singura. 
Tinerii vor săpa cir
ca 10.000 m.c. pă- 
mînt în cartierul 
muncitoresc pentru 
canalul de scurgere 
a apelor spre Șiret, 
lung de 5 km., vor 
săpa fundațiile și 
subsolurile Ia 20 de 
blocuri, vor săpa cir
ca 20.0C0 m.c. pă- 
mînt la canalul pen
tru conducta de a- 
ducțiune a apei po
tabile.

întineri
Tineretul va reali

za prin muncă vo
luntară săpăturile la 
toate canalizările și 
alimentația cu apă 
ce se vor executa în 
raza orașului, ca și 
toate reparațiile ca
pitale sau investiții. 
Pentru înfrumuseța
rea orașului, în anul 
viitor, tinerii vor 
planta 10.000 pomi. 
Brigăzile de muncă 
patriotică vor efec
tua 10.000 ore de 
muncă voluntară la 
reconstruirea spitalu
lui mare al orașului.

L. POPESCU

Pentru grăbirea construcției de locuințe
Cu cîteva zile în urmă a luat 

ființă în' secția turnătorie .de la 
U.R.U.M. Petroșani prima bri
gadă utemistă de muncă patrio
tică. Această brigadă a hotărît să 
contribuie la grăbirea ritmului de 
construire a locuințelor pentru 
mineri. Chiar din prima zi a for
mării sale, brigada a lucrat pe 
șantierul de construcții de locuințe 
din localitate.

Conducătorii șantierului le-au 
arătat ce au de făcut. Brigadierii 
au lucrat la astuparea conductei 
ce va duce apă la blocurile mun
citorești nou construitei. In primele 
ore de lucru tinerii au acoperit cu 
pămînt conducta pe o lungime de 
25 m.

Din ziarul „Steagul Roșu” 
Petroșani

Noi cadre de mecanizatori

Viitorii tractoriști Dumitru Preda și Ifrim Neagu de la S.M.T. 
Inotești, regiunea Ploești, primesc cu dragoste și atenție explicațiile 
tînărului maistru mecanizator Ion Matache cu privire la monta
rea și punerea la punct a pompei de injecție.

Foto: S. NICULESCU

[merii de la„Unio“-Satu Mare 
uptâ pentru reducerea 
! prețului de cost
In expunerea făcută de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia 
'dința plenară a C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie se arată 
i reducerea prețului de cost constituie unul dintre indicii sin- 
tici cei mai importanți, un adevărat barometru ce înregistrează 
ccesele și lipsurile activității diferitelor ramuri ale economiei 
iționale și ale întreprinderilor. Numai o acțiune continuă de 
eștere a productivității muncii și de reducere a prețului de cost 

produselor poate asigura ridicarea nivelului de trai al oame- 
lor muncii. O contribuție importantă în realizarea acestor 
liective trebuie să o aducă tineretul din fabrici și uzine.

i întreprinderea ;,Unio“ din 
Mare, în primele zece luni

acestui an prețul de cost al 
uselor ă scăzut cu 3,8 la 

Pe baza acestei însemnate 
ceri a prețului de cost, între
cerea a obținut economii în 
are de 1.021.000 lei.

obținerea acestui rezultat, 
ntribuție însemnată au adus
ii muncitori. Comitetul 
M. al întreprinderii a pus în 
Itatea sa un accent deosebit 
ntrenarea tuturor tinerilor 
citori în lupta pentru redu- 
i prețului de cost al produ- 

Iul din mijloacele principale
care comitetul U.T.M. și-a 

«s ca tinerii să-și aducă con- 
ia în această privință a fost, 
■e altele, lupta pentru reduce- 
onsumurilor specifice la ma- 
prime și auxiliare. Astfel, în 
Srile generale U.T.M., în con- 
rile de producție pe brigăzi 
xplicat tinerilor că reducerea 
imurilor specifice înseamnă 

Jnulte economii și deci o redu- 
ubstanțială a prețului de cost, 
nitetul U.T.M. a cerut maiș- 

| tehnicienilor și inginerilor

să dea mai mult ajutor tinerilor 
muncitori în ridicarea calificării 
profesionale. De asemenea el a 
dus o activitate intensă în rîndul 
tinerilor pentru ca ei să cunoască 
și să aplice întocmai valoroasele 
inițiative ale tinerilor de la „Pro
gresul" Brăila și „Tudor Vladi- 
mirescu" din București, care • au 
fost extinse în toate sectoarele din 
întreprindere. Un alt mijloc prin 
care tinerii au fost antrenați în 
lupta pentru reducerea prețului de 
coșt a fost aplicarea metodelor 
înaintate de muncă — tăierea ra
pidă a metalelor — și ridicarea 
indicelui de folosire a mașinilor. 
Si rezultatele acestei munci s-au 
făcut simțite In activitatea practi
că, productivă a tinerilor.

In secția montaj-lăcătușerie, de 
exemplu, tinerii organizați în bri
găzi au început o susținută între
cere pentru cea mai bună brigadă 
în ceea ce privește reducerea con
sumurilor specifice la tablă, unde 
printr-o croire mai judicioasă au 
fost înlăturate deșeurile. De ase
menea, ei au hotărît să execute 
complect anumite comenzi, folosind 
deșeurile, în așa fel îneît să nu se 
mai scoată pentru ele materiale

noi din magazie. în felul acesta ei 
au obținut cantități însemna
te de economii de metal. In 
luna octombrie, de exemplu, eco
nomiile de metal realizate de 
tinerii din această secție se ridi
că la suma de 33.000 lei. Semnifi
cativ este faptul că peste 70 la 
sută din totalul economiilor obți
nute pe întreaga secție au fost re
alizate de tineri.

Și în secția mecanică tinerii 
duc o luptă susținută pentru re
ducerea prețului de cost al pro
duselor. Aici, la baza atingerii a- 
cestui obiectiv a stat în special 
folosirea metodei de tăiere rapidă 
a metalelor.

O măsură importantă luată în 
secție, care influențează pozitiv 
străduința tinerilor pentru redu
cerea prețului de cost, a fost a- 
plicarea în toată secția a metodei 
de preluare a mașinilor din 
mers. Aceasta a dat posibilitatea 
ca în secție să se înregistreze o 
îmbunătățire a indicelui de utili
zare a mașinilor cu peste 3 la 
sută.

Iată numai cîteva exemple din 
străduința tinerilor muncitori de la 
„Unio“-Satu Mare de a contribui 
din toate puterile la reducerea 
prețului de cost al produselor în
treprinderii în care lucrează. Toate 
acestea au fost posibile în primul 
rînd datorită faptului că sub în
drumarea organizației de partid, 
comitetul U.T.M. a făcut din lupta 
pentru reducerea prețului de cost 
al produselor, o sarcină economi
că centrală, o acțiune largă în 
care au fost antrenați toți tinerii 
din întreprindere.

PETRE PALIU

Raionul Cafajat —• 
cel de-al treilea raion 

cu agricultura 
cooperativizată din 
regiunea Craiova

Anul XIV, Seria Iha, Nr. 2981

Documentele 
plenarei C.C. al P.M.R., 

imbold spre noi 
succese în muncă

1 1 ?
Expunerea tovarășului Gheor- f 

ghe Gheorghiu-Dej făcută la ‘ 
plenara C.C. al P.M.R. din ț 
26-28 noiembrie, în care se ? 
oglindesc perspectivele mari ale j 
dezvoltării economiei noastre ș 
naționale, dă un nou avint | 

, muncii din fabrici și uzine, din j 
mine și de pe șantierele de ț 

' construcții. Zi de zi se anunță ? 
noi fapte care oglindesc entu- I 
ziasmul cu care oamenii muncii ♦ 
luptă pentru a traduce în fapt j 
sarcinile cuprinse în acest im- î 
portant document,

■ir 29 de întreprinderi industria
le din regiunea Galați, printre 
care „Industria sîrmei“-Brăila, 
„Ionel Jora“ și fabrica de conser
ve de pește din Galați, fabrica de 
cărămizi silico-calcare „Doaga" 
și-au îndeplinit înainte de termen 
planul anual. La „Industria sîr- 
mei"-Brăila s-au produs peste 
plan, ca urmare a sporirii indice
lui de utilizare a mașinilor, peste 
4220 tone de laminate. Totodată 
aici s-au economisit 345 tone me
tal.

■fr Pînă în prezent 3 exploatări 
și numeroase sectoare miniere din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului 
și-au îndeplinit planul anual la ex
tracția cărbunelui.

Exploatarea minieră Uricani și 
sectorul II de la mina Petrila ex
trag acum cărbune în contul lunii 
februarie a anului viitor. Minerii 
de la Petrila au sporit productivi
tatea muncii pe primele 10 luni cu 
7,8 la sută facă de plan, realizînd 
totodată economii în valoare de 
2.264.000 lei.

☆ Colectivul întreprinderii de 
foraj Ritnnicu Vîlcea a îndeplinit 
planul anual de foraj în 11 luni. 
Pînă acum au fost forați peste 
plan încă aproape 10.000 m.

☆ Sondorii de la întreprinderea 
de foraj Zemeș au realizat planul 
anual de foraj. Acest succes se 
datorește aplicării metodelor îna
intate in tehnica forajului. Aproxi
mativ 95 la sută din volumul de 
foraj a fost săpat cu turbina.

(Agerpres)
■■ ------

Vernisajul 
primei expoziții 

bienale a artiștilor 
plastici amatori

Miercuri după-amiază a avut loc 
la Cana prieteniei romino-sovietice 
vernisajul primei Expoziții biena
le de artă plastică a artiștilor a- 
matori din țara noastră.

La deschidere au participat re
prezentanți ai Ministerului învăță- 
mintului și Culturii, artiști plas
tici, un numeros public,

Luînd cuvîntul criticul de artă 
Mircea Dogc, a arătat că expoziția 
constituie o nouă dovadă a dezvol
tării activității artistice de masă 
în țara noastră.

Expoziția cuprinde numeroase 
lucrări de pictură, sculptură, artă 
grafică, reprezentînd rodul activi
tății unui mare număr de artiști 
plastici amatori grupați în cercuri 
de artă plastică pe lingă diferite 
case de cultură, uzine, instituții și 
școli populare de artă.

(Agerpres)
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In secția prese a uzinelor „Boleslaw Bierut din Capitală, utemlștil Mihai Voiculescu, Marin 
Nițu și Gheorghe Niculae sînt socotiți fruntași în muncă. lată-i lucrînd la un laminor.

Foto: N. STELORIAN

DEZVOLTĂM
CULTURA FLORII-SOARELUI
Extinderea culturii florii-soarelui este una din sarcinile im

portante ce se desprind din expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la ședința plenară a C.C. al P.M.R. din 

26-28 noiembrie a.c. cu privire la dezvoltarea economiei naționale 
în anul următor. începînd cu anul 1959 trebuie să se treacă la spo
rirea suprafețelor cultivate cu floarea-soarelui pentru a se ajunge 
încă în .1959 la o prpjLucție de circa 450 000 tone semințe.

in vederea ridicării în următorii ani « producției medii pînă 
la 1.200-1.300 kg. la hectar trebuie asigurată aplicarea măsurilor 
agrotehnice'corespunzătoare și cultivarea întregii suprafețe cu să- 
mînță de mare randament. Astfel vom putea ajunge ca în 1960 
să renunțăm la importul de ulei, iar în 1964 să ohțincm o produc
ție de 650.000 tone floarea-soarelui cu care să satisfacem pc deplin 
cerințele crescînde de consum ale populației. .1

La înfăptuirea acestor sarcini sînt datori să-și aducă contribuția 
tinerii din agricultură și îndeosebi tinerii muncitori. din G.AS . 
tinerii colectiviști și întovărășiți. Organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să desfășoare o susținută muncă politică, prin care să 
explice necesitatea acestei culturi, să popularizeze avantajele ace
stei culturi pentru G.A.C., întovărășiți și țărani individuali. In 
unitățile socialiste de strat și cooperatiste, organizațiile de bază 
U.T.M. să susțină extinderea acestei culturi și să ia măsuri pentru 
o mai bună organizare a tineretului, în procesul de producție, 
creînd din timp echipe de tineret care să se specializeze in cul
tura florii-soarelui.

Pentru o producție 
medie de 2500 kg. 

la ha.
In comuna Padina din raionul 

Pogoanele de la an la an produc
ția la floarea-soarelui obținută de 
colectiviști sporește și aceasta da
torită metodelor agrotehnice a- 
vansate pe care le folosesc. Anul 
acesta, la îndemnul comuniștilor, 
ei au cultivat 40 ha. ftoarea-soa- 
relui. Producția medie a fost de 
1.900 kg. la hectar. Colectiviștii 
vîrstnici și tineri din cele două 
brigăzi de cîmp conduse de 
brigadierii Răducanu Neagu și 
tinărul Costea Badea, ajutați 
de utemistul Constantin Lomaca, 
inginerul agronom al gospodă
riei au făcut și experiențe *” com

parative pe loturile experimentale 
în scopul sporirii producției la ha.

De pildă pe 2 ha. unde s-a cul
tivat floarea-soarelui cu sămintă 
tratată cu îngrășăminte bacterie
ne, efectuîndu-se și polenizarea 
artificială, producția obținută a 

. fost de 2320 kg. ta ha, pe alte 2 
ha. unde s-a făcut numai tratarea 
cu îngrășăminte s-a obținut 2060 
kg. la ha„ iar pe alte 2 ha. unde 
s-a efectuat numai polenizarea 
artificială producția a fost numai 
de 2014 kg. la hectar.

— Explicația este simplă, îmi 
spunea tovarășul Lomaca. Pentru 
anul viitor pe lîngă celelalte re
guli agrotehnice colectiviștii vor 
aplica și îngrășăminte azoto-bac- 
teriene și polenizarea artificială 
pe întreaga suprafață ce o vom 

i cultiva cu floarea-soarelui. Să- 
mînța va fi din Aceea obtihută' 

I pe primele două hectare unde s-a 
efectuat tratarea și polenizarea 
artificială.

S-a dezvoltat continuu gospodăria agricolă colectivă „11 Iunie" din Hălchiu, regiunea Stalin. 
Odată cu înflorirea gospodăriei, a crescut și nivelul de trai al colectiviștilor.

Iată ce casă mîndră și-a clădit colectivistul Gheorghe Boghez cu veniturile obținute prin munca 
sa în G.A.C. Foto: AGERPRES

Inginerul ne-a mai făcut o măr
turisire. Anul acesta cei aproape 
100 de utemiști colectiviști au fost 
întotdeauna în fruntea muncilor 
agricole, respectind cu multă 
strictețe indicațiile tehnice pe 
care le primeau.

Expunerea tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej ia recenta plenară 
a C.C. al P.M.R. i-ă însuflețit pe 
colectiviștii din Padina. „Pentru 
anul 1959 — spunea tov. ing. Lo- 
maca — colectiviștii își propuse
seră să cultive numai 80 hectare 
cu floarea soarelui. In urma a- 
nalizei făcute în lumina expu
nerii x tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej s-a constatat că po
sibilitățile sînt mult mai mari. 
De aceea colectiviștii s-au hotărit

(Continuare în pag. 3-a)

x Unitățile cooperatiste din ♦
* raionul Calafat s-au consolidat j j
* și dezvoltat continuu anul •-.. 
î cesta atât economic cît și or- ‘ ■ 
f ganizatoric. Cu toate că în a- j j 
| cest an condițiile climaterice.. 
J nu an fost prielnice pentru a-' • 
4 gricultură, totuși gospodăriile j j 
î agricole colective au obținut 4
* în medie un spor de recoltă ' • 
t față de sectorul individual dejj 
▼ 1.000 kg. grîu la ha și 1.800 T 
T kg de porumb. Sporuri însem- I
* nate de recoltă au realizat de • • 
4 asemenea și întovărășirile a- j j
* gricole dovedindu-se astfel cu , [
* prisosință superioritatea pro- < ■
* dueției agricole socialiste. j j 
« Organele locale de partid și < ■ 
4 de stat au desfășurat o susți- j j 
ț nută muncă politică de masă,' j 
ț de popularizare a rezultatelor < > 
4 obținute de colectiviști și în- j j 
ț tovărășiți. In acest scop s-au . >
> organizat adunări la căminele ■ • 
4 culturale, unde au luat cuvin- j j 
J ful membri ai unităților coopc-.,
> ratiste agricole, vizite la unele • • 
4 gospodării agricole colective [ j 
J și întovărășiri agricole, schim- ■ > 
4 buri de experiență. Ca urmare • • 
4 a acestui fapt anul acesta în j j
* gospodăriile agricole colective . > 
4 din raionul Calafat au mai in- • • 
*trat 1.964 de familii de țărani” 
.muncitori cu o suprafață de
12.592 ha Zilele acestea, o-”, 
4 dată cu înscrierea unor noi fa- < • 
Î* milii de țărani muncitori cu ' ’ 

gospodărie individuală în uni- j j 
t tățile agricole cooperatiste, în • ■ 
Iraionul Calafat s-a terminat'* 
4 cooperativizarea agriculturii.", j 
4 Acesta este cel de-al 3-lea •> 
î raion cu agricultura cooperați- j 
4 vizată din regiunea Craiova. • • 
4 Toate cele 18 gospodării agri-[ 
J cole colective și 27 de întovă-; [ 
4 rășiri agricole lucrează acum ■ ■ 
Î laolaltă o suprafață de peste

40.000 ha. Prin desființarea ' ’ 
haturilor în raionul Calafat • *

4 s-au cîștigat 1.000 de ha, au- ” 
î prafață

a în medie un spor de recoltă 
♦ față de sectorul individual de

♦
(Agerpres)

Noi sate electrificate 
în regiunea Oradea
Cu sprijinul statului, cu posU 

bilitățile locale și prin munca VO'I 
luntară a cetățenilor, în regiunea 
Oradea au fost electrificate în ul
timii 10 ani mai multe comune și 
sate decît s au electrificat în 30 
de ani de regim burghezo-moșie-1 
rcsc. în cinstea celei de-a Xl-a 
aniversări a R.P. Romîne, noi Jos 
calități rurale vor fi electrificate. 
Zilnic în satele Zărand, raionul 
Criș, Beznea, Gheghea, raionul 
Aleșd. Oșorhei, Biharia, Tileagd, 
sute de cetățeni participă voluntar 
la lucrările de electrificare și 
extindere a rețelei electrice în co
munele lor. Se apropie de sfîrșit 
construirea unei linii de înaltă 
tensiune, care va alimenta cu ener
gie electrică orașele Dr. Petru Gro
za și Beiuș și va asigura energia 
electrică necesară electrificării 
unui însemnat număr de sate.

„A M 1 C U L“
MUNCITORILOR

Muncitorii ' americani aveau 
un „prieten devotat" și ei fiu-l 
cunoșteau, A trebuit să vină' 
alegerile parlamentare și cele 
pentru desemnarea guvernato
rilor ca să afle de eli ' Le-a- 
spus-o atunci, spre marea lor- 
uimire și adîncă- fericire, - Nel
son Rockefeller. Da, însuși 
Nelson, membru demn al cele
brei dinastii de rechini petro
liferi, a mărturisit cu propriă-i 
voce. Fără să roșească, fără să 
clipească, s-a declarat amic de 
o eternitate și pentru veșrticie 
al clasei muncitoare dih cele 
două Americi, ba chiar și de 
mai departe. Și a spus-o cu a-> 
tîta patos, a vorbit atît de 
sfîșietor despre această drago
ste 'Veche, statornică și ascun
să, incit stalul de miliardari din 
asistență și-ă scos batista, ca 

la o comandă, 
ștergîndu-și, tot 
la unison, o aris
tocratică și nă
lucită lacrimă.

Dragostea fa
ță de munci
tori și de sin
dicatele lor e 
veche in fami
lia Rockefeller, s-ar putea
spune ereditară. Ga buni și
smeriți credincioși, Rockefel- 
lerii au fost întotdeauna de pă
rere că muncitorii trebuie să 
trăiască pe lumea aceasta în 
mizerie pentru a cuceri ferici
rea raiului de pe tărîmul celă
lalt. Și din cînd în cînd se în
sărcinau ei înșiși cu scurtarea 
durerilor, trimițîndu-i cu prom
ptitudine și conștiinciozitate pe 
lumea cealaltă.
întemeietorul dinastiei Rocke

feller, John I, este autorul 
brevetat al spargerii grevelor 
cu ajutorul sindicatelor galbe
ne. Tot el este întemeietorul 
gangsterismului sindical, al 
bandelor de spioni, agenți pro
vocatori și asasini care, copios 
plătiți, vindeau patronilor pe 
cei care luptau pentru revendi
cări, pentru o vvață umană și 
un salariu mai de doamne-a- 
jută.

Cel de-al doilea John, la fel 
de smerit, credincios și tatăl 
neștiutului îndrăgostit de clasa 
muncitoare Nelson, s-a declarat 
antisindicalist din principiu, 
considerînd aceasta drept devi

ză demnă de a fi pusă pe în
tinge rata sa stemă de miliardar. 
Și ca să dovedească că respectă 
principiile, a ordonat asasini
lor din solda sa arderea de vii 
a unui grup de femei și copii 
din lagărul greviștilor de la 
Ludlow, Colorado, în ’primă" 
vâra lui 1914.
tMai multă prietenie se poa

te ? Se poate au zis bei cinci 
prinți moștenitori printre care 
se află și proaspătul guverna" 
tor al statului New York, sen
timentalul domn Nelson Rocke
feller. Mergînd mai departe cu 
principiul anti sindicalismului 3 
pardon al prieteniei pentru 
muncitori, cei cinci frați au 
luat cîteva măsuri pioase și 
amicale.

Mai întîi, pe domeniile in
dustriale ale Rockefellerilor 

n-au voie să 
funcționeze de
cît sindicate gal
bene, portocalii, 
mă rog de ori
ce orientare, â- 
fară de cele 
revoluționare. A- 

poi, lucrătorii
de pe terenu

rile petrolifere ale lui Rocke
feller n-au voie să facă parte 
decît din sindicatul companiei, 
care. în ultimă instanță este 
condus de amicul muncitorilor, 
zisul Nelson

Cei cinci frați au dus mai 
departe exemplul părintesc. 
Cînd a avut loc o grevă import 
tantă pe timpurile petrolifere 
din Arabia Saudită, frații au 
ordonat reprimarea în sînge. 
Cîteva sute de muncitori au fost 
izbăviți de cele pămîntești, iar 
cei cinci frați s-au rugat pentru 
liniștea lor sufletească și feri
cirea celestă. Cam tot așa s-au 
petrecut lucrurile și în Vene
zuela, cînd stăpînea interpusul 
amicului muncitorilor, dictato
rul Jimenez. Acesta, tot din a- 
miciție, bineînțeles, a distrus 
prin foc și sabie sindicatele 
muncitorilor și a ucis condu
cătorii sindicali.

După toate acestea, n-are 
drept Nelson Rockefeller să se 
intituleze prietenul muncitori
lor și a[ sindicatelor ? Orice 
milionar de bună credință îi va 
da dreptate.

AL. GIRNEAȚA



Intensificarea muncii 
politice în scoli-problemă 
a întregului activ raional

In raionul nostru sînt patru 
școli medii — școli mari, cu or
ganizații U.T.M. care cuprind 
sute de utemiști — o pepinieră de 
viitoare cadre.

De la Începutul anului școlar, 
organizațiile U.T.M. din aceste 
școli și-au îndreptat eforturile 
pentru a Îndeplini din ce în ce 
mal bine sarcina de a face edu
cația politică, patriotică, morală 
și cetățenească a utemiștilor și 
elevilor. în acest scop trebuiau 
folosite cele mai eficace mijloa
ce. Comisia de elevi a raionului, 
care numără în rîndurile sale 
profesori — membri de partid și 
utemiști—activiști, cadre U.T.M., 
utemiști fruntași Ia învățătură și 
In munca obștească, ne-a ajutat 
mult în acest sens. Colectivele 
acestei comisii au desfășurat, la 
tnceput, o muncă de studiu, ur
mărind în fiecare școală formele 
și metodele cele mai accesibile 
folosite de organizațiile U.T.M. 
fn activitatea lor. Comisia de 
elevi a reușit să sintetizeze o ex
periență bogată, ajutind astfel co
mitetul raional să vadă mai bine 
direcțiile în care trebuia să-șl 
concentreze eforturile.
, In munca de pină acum, in

Petre Radulescu 
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M. „1 Mai”-București

unele domenii de activitate ale 
organizațiilor U.T.M. din școli se 
constată îmbunătățiri. Munca în 
cadrul învățămîntului politic este 
substanțial superioară anului tre
cut. Se acordă o mai mare aten
ție problemelor de conținut ale 
muncii în cercurile politice. Ca o 
consecință directă este faptul că 
dezbaterile din cadrul cercurilor 
politice sîht la un nivel mai ridi
cat, cursanții dovedesc combativi
tate, fac legătură indisolubilă in
tre cele studiate în cerc și pro
pria lor activitate. Invățămîntul 
politic își dovedește astfel din ce 
în ce mai mult eficacitatea.

Pe linia unor rezultate bune ob
ținute în activitatea de pînă a- 
cum, se înscrie și preocuparea or
ganizațiilor U.T.M. de a face cu
noscute elevilor realizările regi
mului nostru democrat-popular, 
tradițiile revoluționare de luptă 
ale poporului nostru, activitatea 
și viața oamenilor muncii, a ele
vilor din U.R.S.S. și din celelalte

In cercul politic,- cu harta alături și ascultind cu luare aminte 
expunerea propagandistei, utemiștii și elevii clasei a X-a D de la 
Școala medie nr. 15 din Capitală adincesc pas cu pas cunoașterea 
scumpei noastre patrii.

țări socialiste. In acest scop s-au 
ținut conferințe, concursuri „Dru
meții veseli". De pildă, printre te
mele alese pentru concurs au fost 
„Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie". „U.T.M, — continua
torul tradițiilor de luptă ale 
U.T.C.-ului", „Chipul comsomoli- 
stului în literatură", „Despre ma
rile construcții ale socialismului 
în țara noastră" etc.

Cu aceasta n-am realizat însă 
totul. Preocuparea noastră pentru 
îndrumarea organizațiilor U.T.M. 
din școli trebuie să fie continuă, 
de zi cu zi, să ajutăm permanent 
activele U.T.M. din școli pentru a 
întări munca educativă, politică și 
morală în rîndurile elevilor

Nu de mult, biroul raional 
U.T.M. a analizat intr-o ședință 
a sa activitatea organizațiilor 
U.T.M. din școli. Am constatat cu 
acest prilej că în munca noastră 
își mai fac loc încă deficiențe se
rioase. Faptul că în școlile noa
stre (îndeosebi la Școlile medii nr. 
11 și 34) se manifestă acte de in
disciplină, că unii elevi învață de 
mîntuială, că mai dăinuie printre 
elevi acea atmosferă de cccolo- 
șeală a lipsurilor, lipsa de com
bativitate — sînt dovezi în acest 
sens. Toate aceste deficiențe sînt 
cauzate de slăbiciunile muncii po
litico-educative existente în unele 
școli. Instructorii raionali care au 
sub îndrumare și școlile medii 
nr. 11 și 34, Vasile Toma și Lu
cia Covaci se ocupă în aceste 
școli numai de strîngerea cotiza
țiilor și de primirea de noi mem
bri. în acest timp, comitetele 
U.T.M. și birourile de clasă, lip
site de o îndrumare competentă, 
lucrează superficial. Aceste con
statări n-au rămas pentru noi 
simple concluzii. Biroul raional 
U.T.M. a hotărît ca problema în
drumării organizațiilor U.T.M. 
din școlile medii să nu fie numai 
o preocupare a instructorului ra
ional sau a comisiei de elevi, ci o 
problemă a întregului activ raio
nal. Cei mai buni activiști ai noștri 
trebuie să se ocupe în permanență 
de fiecaTe organizație U.T.M. din 
școală. S-a și hotărît de altfel ca 
membri ai biroului raional să 
răspundă efectiv de munca ace
stor organizații U.T.M. In plus, 
noi vom instrui întreg activul ra
ional cu problemele specifice 
muncii în școli.

Participarea nemijlocită a ca
drelor de bază din activul nostru 
raional la activitatea organizații
lor U.T.M., întărirea conținutului 
politic-educativ al muncii comite
telor și birourilor U.T.M. din 
școli, îndrumarea lor concretă vor 
contribui cu siguranță la ridica
rea nivelului muncii organizației, 
la intensificarea educației comu
niste a elevilor.

Pentru vacanța 
de iarnă 

a elevilor

Ond cercul de învățămînt politic 
desfășoară formalse
catedră cede nevoită să întrerupă predarea 

ridică o , lecției despre „Partidul Comunist
la
se ,
care solicită din România —r conducătorul lup- 
picioare, în- ; tei revoluționare a maselor munci-

Propagandista de 
întreabă, din bancă 
mină timidă. Eleva 
cuvântul se scoală în . .
cercând să formuleze cât mai țoare pentru doborirea regimului 
exact răspunsul, așa cum l-a învă-. burghezo-moșieresc, pentru adevă- 
țat din carte. Nu reușește, propa
gandista intervine insă ajutând-o.

Și iată că așa s-au explicat func
țiile statului demoorat-popidar. S-a 
trecut apoi la altă problemă. Din 
nou se ridică o mână din bancă. 
Eleva care cere euvîntul vrea să 
vorbească despre democrația so-, 
âalistă și falsa democrație bur
gheză. S-a încurcat însă, memoria 
a înșelat-o, a uitat ce a citit. Din 
nou propagandista intervine, fon- 
tnulînd ea răspunsul.

Și așa s-a încheiat seminarul la 
clasa a X-a G. umanistică (din 
Școala medie nr. 23 București).

Opt eleve, împreună cu propa
gandista, au formulat rapid, sco
lastic, răspunsurile la câteva din 
întrebările lecției, trecând în gra
bă peste noțiuni esențiale (despre 
caracterul de clasă al statului, rolul 
conducător dl partidului în statul 
socialist, revizionismul și esența lui 
reacționară). Școlărești, abstracte, 
confuze în unele cazuri, răspunsu
rile așteptau, cereau parcă obser
vații, argumente, exemplificări, 
concretizări. Dar cele 32 cursante 
stau cuminți în bănci, lăsîndu-le 
să se descurce, cum or ști, cele 
diteva eleve oare citiseră cât de cit 
lecția din manual. Propagandista 
s-a lăsat învinsă de pasivitatea e- 
ltvelar și a renunțat să mai pună 
în discuție celelalte întrebări 
care se refereau la problemele 
concrete ale vieții tineretului 
nostru, la sarcinile care stau în 
fața utemiștilor de a respecta le
gile statului democrat-popular, de 
a lupta pentru întărirea lui...

A trecut la lecția treia. Din mi
nut in minut, ușa se deschide: 
dlevii clasei a IlI-a își cer dreptul 
să intre la ore; propagandista se

tata independență a țării" la pe
rioada ariilor 1933. Elevele își iau 
in grabă servietele și pleacă.

★
O lecție ratată. Să vorbești 

'despre Republica Populară Romi- 
nă, statul oamenilor muncii de la 
orașe și sate, și să nu încerci mă
car o clipă să te gindești la a- 
ceastă problemă prin prizma vieții 
tale de azi, a vieții în oare tu, 
fiul muncitorului poți învăța și 
trăi fericit, în care părinții tăi 
n-ou temeri pentru viitorul tău ; 
Să discuți despre întărirea statului 
nostru socialist fără să te gindești 
cum poți contribui tu, elev îrt cla
sa a X-a la întărirea acestui stat— 
dacă o faci sau nu cu temeinicie, 
tu și colegii tăi — este de necon
ceput. Cercul politic trebuie să 
educe, să îndemne pe elevi să 
gîndească adine asupra vieții 
lor de astăzi, s-o compare 
cu cea a părinților — grea, mi
zeră, de cruntă exploatare — și 
să tragă învățăminte: această via
ță nouă trebuie răsplătită prin 
muncă, prin învățătură. Cercul 
politic trebuie să fie viu, atractiv, 
combativ, să nu se desfășoare de 
la catedră la bancă, ca o lecție.

Propagandista, tovarășa Maria 
Fariseu, cunoaște aceste principii 
și le vede îndeplinite în viitor. De 
ce însă în viitor ? Ea nu este nu
mai propagandistă, ci și secretara 
comitetului raional U.T.M. Lenin 
cu problemele de elevi. Ea însăși 
a îndrumat, poate, pe propagan
diști și pe membrii comitetelor 
U.T.M. din școli cum să mun
cească pentru a asigura învățămîn
tului politic U.T.M. un profund 

conținut politic.
In propria activitate de propa

gandistă, tov. Fariseu își face însă

concesii — în mod nejustificat — 
de la aceste principii.

A observat, fără îndoială, că 
elevele din această clasă sînt in- 
disciplinate, că aici nu s-a format 
încă un colectiv puternic, iar ute
miștii nu sînt totdeauna pildă 
pentru ceilalți elevi. Toate acestea 
se datoresc faptului că organizația 
U.T.M. de clasă nu a luptat su
ficient să formeze la utemiști și la 
elevi o puternică conștiință politică 
să educe la ei răspunderea pentru 
îndeplinirea îndatoririlor lor. Cer
cul politic ar putea contribui mult 
la schimbarea acestei atitudini. 
Propagandista cercului va trebui, 
de aceea, împreună cu biroul 
U.T.M. al clasei să transforme a- 
cest cerc politic într-un mijloc 
eficace de educație. Lecțiile ce se 
predau trebuie să fie string le
gate de viața utemiștilor din cla
să, de activitatea lor, discuțiile să 
aibă un caracter combativ, educa
tiv. Numai așa cercul politic va 
contribui efectiv la schimbarea 
atitudinii elevilor, la îmbunătăți
rea continuă a muncii lor.

U LUSTia

O informare politică sub 
forma călătoriilor pe hartă

Inforniărfie poli
tice din clasa noa
stră nu erau tot
deauna interesante, 
în cadrul organi
zației U.T.M. de 
tlasă. utemiștii au 
criticat această de
ficiență și tot ei 
ău venit cu pro
punerea ca in
formările politice să 
îmbrace un caracter 
mai atractiv, mai 
interesant. Astfel

s-a propus ca infor
mările să se desfă
șoare sub forma că
lătoriilor pe hartă.

Tn prezent ne pre. 
gătim pentru viitoa
rea oră de informa
re politică în care 
vom face o călăto
rie prin Republica 
Populară Chineză 
și o călătorie în 
R.F.G. Paralel vom 
discuta și evenimen
tele politice însem

nate legate de a- 
teste țări. Adunarea 
va fi, credem, foar
te interesantă, cu 
atît mai mult cu cît 
sînt antrenați la 
pregătirea ei nume
roși elevi.

CICERONE 
STANESCU 

elev 
Jcoala medie din 

Drăgășani, regiunea 
Pitești

Școala răspunde nu numai de 
nivelul de cunoștințe al elevilor, 
nu numai de realizarea programe
lor școlare, ci și pentru formarea 
la elevi, pe baza concepției ma- 
terialist-științifice despre lume, a 
unor convingeri și trăsături moral- 
politice comuniste. Orientat în a- 
cest fel, colectivul pedagogic al 
școlii medii din Bicaz, împreună 
cu organizația U.T.M. din școală, 
sub conducerea organizației de 
partid a început anul școlar 1958- 
59 cu hotărârea fermă de a obține 
îmbunătățiri simțitoare în munca 
de educație politică a elevilor.

Acum, în apropierea terminării 
primului trimestru se poate apre
cia că bilanțul primelor realizări 
este pozitiv. Puternic sprijinite de 
comitetul raional de partid și de 
către comitetul raional U.T.M., 
colectivul pedagogic al școlii și 
organizația U.T.M. au făcut pro
grese simțitoare în domeniul mun
cii educative.

îndrumate și ajutate de către 
comuniști, de către diriginți și 
profesori, cadrele utemiste au reu
șit să obțină o înviorare a muncii 
de organizație. Adunarea genera
lă U.T.M. în care s-a dezbătut ac
tivitatea organizației U.T.M. în 
lumina documentelor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din iunie, a avut o 
mare înrîurire în privința crește
rii combativității utemiștilor, a 
constituit un punct de cotitură în 
viața de organizație.

In acest climat, favorabil unei 
munci susținute, favorabil criticii, 
s-a desfășurat perioada pregătirii

ELEVI
Șt STRUNGAR!

Cu trei ani în urmă — a- ’ 
proape patru acum — pe poor- \ 
ta imensului complex „Grivița. 
Roșie" intrau niște puști ■—
copii aproape. Din ținu, 
tă, oricine le putea ghici 
identitatea: erau elevi. Momen.\ 
tul pe care-l trăiau le impunea, 
un aer solemn: din acea zi 
elevii aceștia aveau să lucreze. > 

...Ce iute trece timpul! Puștii1 
de odinioară, elevi în clasa 
VUI-a a școlii medii nr. 4 din 
București — prima clasă poli-., 
tehnizată din țară — sînt azi 
băieți In toată firea, elevi în • 
clasa Xl-a, in pragul examenu
lui de maturitate. Au trăit ani ' 
plini — ani de școală și uceni-, 
aie. Odată pe săptămtnă — 
joia — îmbrăcau salopeta și în 
secția de vagoane a uzinei, la 
strunguri, învățau meseria. 
Odată cu mlnuirea sculelor și a 
strungului, au învățat să vadă 
mai bine rostul-școlii.

Despre începuturile activității' 
în atelier băieților nu le prea \ 
vine la îndemână să vorbească. , 
Erau stîngaci, unora le era 
jenă să se murdărească pe 
mâini cu ulei, li se păreau ne
firești salopetele... Se obiș-' 
nuiseră doar cu petele de cer
neală și cu uniforma de școală. , 
Cu timpul însă, elevii n-au mai • 
observat bătăturiLe de la mlini, 11 
palmele deveniseră mai puter. ' 
nice, iar petele de ulei — o ( 
părticică din viața lor. Invin-,, 
sese admirația pentru minuna-, > 
ții lor prieteni, muncitorii. In-•1 
cepuseră să tindă spre măies-' 
tria în meserie, doreau să a. ♦ 
jungă la acele mișcări ritmice, ' 
calme, să poată stăplni și ei',’, 
complicatele mașini... \

Azi — 43 de elevi — toată 1 
clasa, sînt strungari. Au dat1 
examenul de calificare și au ' 
primit, anul trecut, calificarea,, 
de strungari categoria IV-a. . 
M-așteptam să-i aud vorbind • • 
despre acest fapt ca despre' • 
ceva neobișnuit. Dar de unde!'' 
Ei vorbesc cu aerul cel mai fi- ‘' 
resc, ca și clnd de cînd lumea, 
in legile școlii stă scris ca .ele. . 
vul să cunoască munca în pro- • 
cesul muncii. Așa au apucat ei ' 
ră învețe in școală... „Maistrul' 
meu, strungul la cars lucrez. 
contribuția la îndeplinirea pla- ■ • 
nulul" — sînt expresii tot aiît 
ie uzuale în vocabularul elevi-' 
lor ca și „profesorul meu, car- '' 
tea mea, notele din catalog"...',',

O
 După ultimele

date, în fruntea 
brigăzilor de 
muncă patrioti
că ale elevilor 
din București 

s-a situat brigada nr. 5 de la 
Școala medie nr. 22. Această 
brigadă, alcătuită din fetele 
clasei a Xl-a E, muncind cu 
înflăcărare pe unul din șan
tierele de construcții din Capi
tală, la G.A.S.-Bragadiru, la 
lucrările ce s-au făcut pe linia 
tramvaiului 15, și-a agonisit 
1800 de ore. „Iată, acesta e 
drapelul nostru!“ — par să 
spună, mîndre, fetele din bri
gadă.

Fotografiile din pagină 
realizate de D. F. DUMITRU

La biblioteca

L. ILIEȘ :

Organizația 0.1. M. trebuie 
să acționeze cu hotărîre 

împotriva indisciplinei

In timpul vacantei de iarnă t 
elevilor din școlile elementare 
medii, pedagogice, profesionale, a 
gricole, de meserii și tehnice d- 
maiștri, care va avea loc inire 2l.. 
decembrie 1958 și 12 ianuarie iSSSV 
organele sindicale, de Invățămin 
și U.T.M. vor organiza o bogat: 
activitate culiural-arlistică, sporti 
vă și obștească, prilej de educat: 
și recreare a tineretului școlar.

Tn școli, cluburi, colțuri roșii 
case de pionieri vor avea loc ser 
bări și diverse manifestări cultu 
rale și sportive. Se vor organig. 
excursii și vizite 'la monumente ș 
locuri istorice, muzee, expoziții, in 
treprinderi industriale și unități c 
gricole, instituții de artă șl cultu 
ră. Vor avea loc întîlniri ale eh 
vilor cu muncitori fruntași, qrtișt 
scriitori, activiști pe tărimul art< 
și culturii. Elevii vor lua parte l 
vizionări colective de filme, pies 
de teatru, spectacole de păpuși, l 
tradiționalul carnaval al pionier 
lor și elevilor din școlile medii eA 

Copiii vor putea participa i 
Spartachiada pionierilor, inițiat 
de C. C al U.T.M., U.C.F.S. . 
Ministerul învățămîntului și Culti 
rii, precum și la diferite jocu 
sportive de iarnă, cum sir 
concursuri de săniuțe, schi, pat 
naj.

La cinematografele sindicale 
sătești se va desfășura tn timp 
vacanței de iarnă „Festivalul fi 
mulul pentru copii".

Tn școli și cluburi, prin expoziț 
panouri, gazete de perete, vor 
popularizate realizările obținu 
de copii în atelierele școlare.

Pentru copiii intre 3 și 14 a 
vor avea loc tn perioada dintre 
decembrie 1958 și 12 ianuar 
1959, in cadrul cluburilor, colțiu 
lor roșii, caselor de pionieri st 
școlilor, serbări ale pomului . 
iarnă.

Organele sindicale, de învăț, 
mint și U.T.M. vor planifica ast) 
manifestările tn ttmpul vacant 
incit cel puțin o zi la fiecare do. 
zile să fie rezervată odihnei efec 
ve a pionierilor și elevilor.

Comitetele regionale U.T.M.. st 
țiile de învățământ și cultură reț. 
onale. cu sprijinul consiliilor si 
dicale regionale, vor organiza, 
posibilități locale, tabere de iar 
regionale sau raionale pentru p, 
nieri, elevi șl instructori de pi 
nieri.

(Agerpres)

Adjudul găzduiește 
o școală medie. Au 
trecut prin școala a- 
ceasta multe generații 
de elevi — din rîn- 
dul lor au crescut ca
dre de nădejde...

într-una din zilele 
trecute, am făcut cu
noștință cu această 
școală și cu elevii ei. 
Nu cunoșteam orașul, 
pe elevi i-am găsit 
însă ușor. Ușile trîn- 
tite, bușiturile înso
țitede țipete striden
te, zgomotul care
străbatea prin fere
strele claselor pină
departe, atrăgînd a- 
tenția și dezaproba
rea trecătorilor — 
toate aveau să între
gească mai lîrziu im
presia că în această 
școală actele de in
disciplină sînt frec
vente.

tn jurnalele de cla
să sînt consemnate cu 
regularitate, sub sem
nătura profesorilor, 
observații critice — 
adevărate semnale de 
alarmă — despre ati
tudinea elevilor Va
sile Bălan (cl.Vlll-a) 
și Ion Popescu fel. 
IX- a), care împiedi
că desfășurarea nor
mală a orelor ; des
pre atitudinea elevi
lor Mihai Moroșescu 
șiGeluDiac (ci. X-a) 
care se bat în timpul 
orei de franceză și 
despre alți elevi. 
Și în afara școlii 
comportarea unora 
dintre elevi lasă mult 
de dorit.

!n fața unui ase
menea tablou pe 
Oare ți-l prezintă 
școala, întrebarea ce 
se naște e firească : 
ce face organizația 
U.T.M. din școala 
medie mixtă din Ad
jud, pentru a pune 
capăt acestor acte de

indisciplină ? Majori
tatea elevilor sînt 
doar utemiști, iar 
utemiștii trebuie să 
fie mai înainte de 
toate pildă în mun
că, un exemplu de 
bună comportare și 
demnă conduită mo
rală. In școala medie 
din Adjud, însă, mulți 
utemiști se tîrăsc în 
coada indisciplinați- 
lor și chiulangiilor, 
sînt ei înșiși promo
torii acestei indisci
pline. Organizația 
U.T.M. privește în 
mod pasiv această 
situație. Asupra ute
miștilor și elevilor 
ea nu exercită nici 
un rol educativ.

Există în școală o 
mină de utemiști sir- 
guincioși, majoritatea 
din ei formează bi
rourile U.T.M. de 
clasă, comitetul de 
școală. Utemiștii a- 
ceștia ar vrea să 
facă treabă bună, dar 
nu știu de unde să 
înceapă. Văd și ei cit 
de gravă este proble
ma disciplinei în 
școală, dar nu văd 
căile de îndreptare.

Nimeni nu i-a aju
tat să înțeleagă altfel 
munca lor, iar ei di
buie singuri în cău
tarea unei soluții sal
vatoare. Soluțiile nu 
vor veni niciodată 
singure. Nu vor veni 
pînă cînd comitetul 
raional U.T.M. Adjud 
nu-și va îndrepta a- 
tenția cu toată grija 
spre această organi
zație U. T. M. de 
școală.

Acum, situația din 
țcoală cere o munca 
iducalivă susținută 
pentru a instaura în 
viața elevilor adevă
rata atmosferă de 
muncă, de învățătură. 
Toți factorii — or gas

nizația U.T.M., pro
fesorii, familia —• 
trebuie să-și dea mi
na pentru a realiza o 
asemenea cerință. Și 
n-ar fi rău, credem, 
dacă s-ar începe prin 
organizarea unei a- 
dunări generale des
chise cu elevii, profe
sorii și părinții. La 
această adunare or
ganizația U.T.M. ar 
trebui să invite și 
muncitori din Adjud. 
Faptele indisciplina- 
ților, leneșilor, chiu
langiilor să fie supu
se cu curaj criticii u- 
temiștilor, profesori
lor, părinților și 
muncitorilor. Aduna
rea va fi pentru ei o 
adevărată lecție de 
educație.

O asemenea aduna
re n-ar fi decît înce
putul. Pe această li
nie, folositoare și in
structivă ar fi orga
nizarea unui ciclu de 
conferințe pe teme 
ca: „Viața elevului
în trecut și astăzi", 
„Trăsăturile morale 
ale comuniștilor", 
„Cum contribuim la 
îmbunătățirea disci
plinei" etc.

Alături de ase
menea conferințe 

vizitele elevilor în 
întreprinderile de 
stat, în unitățile a- 
gricole socialiste, în- 
tîlnirile lor ou frun
tași ai muncii din în
treprinderile orașului 
vor contribui de ase
menea la formarea 
unei generații de 
elevi cu o înaltă ți
nută morală, vor con
tribui cu siguranță la 
crearea unei opinii 
colective împotriva 
celor indisciplinați.

D. FAGADARU

La munca 
de folos obștesc

E greu să găsești azi vreu. 
colțișor de pe întinsul patrie 
noastre unde să nu afli despr 
avîntul tineresc al muncii d 
folos obștesc 1 Vești tot mr 
multe vin să oonfirme aceast:

La lucrările de introducere 
a gazului metan

...Oamenii muncii din Dev 
trăiesc un eveniment fericit 
introducerea gazului metan > 
oraș. Lucrările avansează vert 
ginos. La aceasta contribuie 
tineretul din oraș prin mun< 
voluntară. Elevii au venit și < 
la muncă voluntară în num: 
mare ; au săpat sute de met 
de șanț în care, acum, e cob> 
rîtă conducta. Ei au particip 
de asemenea la înfrumusețări 
șoselei ce duce de la Sîntuhal 
la Simeria.

Prietenii G.A.S.-ului

...Gospodăria agricolă < 
stat din Orăștie nu duce lip 
de prieteni gata oricînd s? 
vină în ajutor : și printre 
sînt și elevi ai școlii medii. . 
ceștia au cerut chiar de la î ' 
ceput să li se încredințeze cc 
20 de hectare pe care a fost s 
mănat porumb. Ei l-au săp 
l-au plivit, l-au recoltat 
însumînd 1960 ore de mun 
voluntară. Tot ei au descărc 
recent 400 tone de porur 
pentru crescătoria de porci 
gospodăriei.

CREȘTEM ENTUZIAȘTI 
constructori ai socialismului

alegerii organelor conducătoare 
U.T.M.; s-a întărit disciplina în 
școală, utemiștii au fost mobilizați 
și activizați pentru a sprijini ei 
înșiși școala în domeniul muncii 
educative. In clasa a X-a s-a dis
cutat despre rolul utemistului în 
educarea elevilor mai mici, despre 
felul în care cultura și educația 
se Tăsfring în comportarea unui 
tînăr. Unii utemiști au luat ini
țiative prețioase. Utemistul Cocuz 
Ioan a devenit animatorul clasei 
în pregătirea unei serate literare, 
alți utemiști au organizat gimnas
tica de înviorare a elevilor din in
ternat.

O puternică înrîurire educa
tivă a avut-o asupra mun
cii politice însăși adunarea 
generală U. T. M de alegeri 
pe școală. La începutul adunării, 
utemista Eftimie Eugenia a dat 
citire unui referat intitulat „Cali
tatea de membru al Uniunii Tine
retului Muncitor", în care au fost 
expuse date din istoria U.T.C.- 
ului și s a vorbit despre mărețul 
exemplu al Comsomolului. In
fluențați de referat, utemiștii au 
analizat cu mai mare răspundere 
activitatea lor, calitatea lor de 
membri ai U-T.M., felul în care

contribuie organizația U.T.M. din 
școală la educarea politică a ele
vilor.

Invățămîntul politic U.T.M. cu 
cele 4 cercuri „Să ne cunoaștem 
patria*, aduce o contribuție în
semnată la ridicarea nivelului po
litic și ideologic al elevilor. Dar 
munca politică desfășurată de or-
tlllllllllHHIlUlillMlllllllllllllllllllllIllllllflllHilllllllllllUHHnillill

Din experiența muncii 
poliiico-educalive 

a organizației U. T. M.
și a corpului didactic 

din Școala medie mixtă 
din Bicaz

«INIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIUIIIHIlllllllllllllllllllUllllllllll 

ganizația U.T.M. este mult mai 
vastă, nu se limitează la activita
tea din aceste cercuri.

Iată, de pildă, nu de mult, în 
cinstea zilei de 30 Decembrie, cla. 
sa a Xl-a a școlii noastre a par
ticipat alături de clasa Xl-a a 
școlii medii din Tg. Neamț la 
concursul „Drumeții veseli". Tema 
concursului „Marile construcții ale 
socialismului în țara noastră" g

prilejuit o rodnică muncă educa- 
tiv-politică. Documentîndu-se din 
ziare și reviste, citind documen
te asupra construcțiilor socialis
mului din țara noastră, elevii cla
sei a Xl-a, cu sprijinul organiza
ției U.T.M. și al profesorilor, au 
organizat și întîlniri cu muncitori, 
constructori și ingineri, au vizitat 
fabrica de ciment „Congresul al 
XIX-lea“, studiind procesul tehno
logic, au organizat excursii de e- 
ducație științifică la Combinatul 
Săvinești și pe toate șantierele hi
drocentralei. Ca răsplată a intensei 
î . r ’
cursul. Mult mai însemnate sînt 
însă rezultatele educative obținu
te. Cunoașterea marilor construcții 
ale socialismului din țara noastră, 
contactul cu muncitori și construc
tori din fabrici și de pe șantiere 
au dat posibilitatea elevilor să 
trăiască patosul muncii, să cu
noască avîntul și progresul uluitor 
ce are loc în dezvoltarea econo
mică a țării, a avut o însemnată 
influență asupra educației lor pa
triotice.

Pentru elevii claselor mari 
VIII—XI — au fost organizate de 
asemenea, expuneri pe teme poli

tice cum ar fi: „Situația politică 
internațională în momentul de 
față", „Revoluția socialistă din Oc
tombrie 1917 —- cotitură în isto
ria omenirii", „Evenimentele poli
tice ale lunii noiembrie".

Activitatea cultural-sportivă și 
artistică este și ea orientată spre 
educarea politico-ideologică a ele
vilor. Prin repertoriul corului și al 
echipei artistice, prin fortificarea 
fizică a elevilor și educarea cali
tăților morale, s-au realizat pro
grese în munca educativă. Rezul
tatele obținute ne fac să credem 
că am. pornit pe drumul cel bun : 
a crescut conștiința politică a ele
vilor, dorința de a munci susținut 
pentru rezultate maxime.

Ne aflăm în inima Bicazului, 
într-un oraș care ne oferă minu
nate posibilități educative. Toate 
acestea trebuie să îndemne orga
nizația U.T.M. să-și sporească e- 
fortul pentru educarea politică a 
elevilor, pentru pregătirea lor 
multilaterală, să-i formeze pentru 
activitatea socială viitoare ce o 
vor depune după terminarea șco
lii. In felul acesta, școala și orga
nizația U.T.M. vor putea afirma 
cu adevărat că luptă cu succes 
pentru realizarea țelului măreț al 
educării unor cetățeni patrioți, 
luptători conștienți, culți, pricepuți 
și entuziaști constructori ai socia
lismului în patria noastră.

VIRGIL RADULIAN 
directorul școlii medii mixte 

din Bicaz

C. V.

înfrumusețând orașul

...Elevii clasei a IX-a B 
la Școala medie nr. 1 din B 
toșani și-au propus să înt 
prindă o acțiune pentru înf: -
musețarea orașului. într-o du 
amiază frumoasă de toamnă, 
levii Niță Natalia, Robu Vict 
Balan Elena, Simion Gheorț 
și alții au pornit cu entuzia 
la sădirea pomilor. în ziua 
ceea, pe bulevardul Lenin ■ 
localitate au fost plantați 50 -
pomi. Cetățenii care locui 
pe această stradă și-au luat : 
gajamentul de a îngriji pui' 
sădiți. Inițiativa elevilor cit 

(a iX-a B de la Școala me 
( nr. 1 din Botoșani Va fi urm 
^și de alți elevi din oraș.

Clasa a VHl-a A de la Ș 
medie nr. 8 are oră de sport 
care se străduiește să real 
un salt cît mai suplu, o exl 
cît mai perfectă.

■



Crește exigenta utemiștilor
ia|ă de îndeplinirea

creației 
mongolepopulare

sarcinilor de organizație
Uterniștii organizației „Electro- 

ăparataj" din București s-au pre
zentat la adunarea generală de 
dare de seamă și alegere a nou- 
Si comitet, cu bogate realizări atît 

munca profesională cit și în ac
tivitatea educativă. De aceea, da
rea de seamă făcînd o analiză 
multilaterală a muncii organizației 
U.T.M., a putut prezenta de fapt 
procesul dezvoltării conștiinței poli
tice a utemiștilor și ă creșterii 
simțului lor de răspundere față de 
îndeplinirea sarcinilor de organi
zație.

Fabrica „Electro-aparataj” care 
a cunoscut o largă dezvoltare în 
anii regimului nostru, oferă astăzi 
o gamă întreagă de produse de o 
calitate superiors, care se bucură 
de aprecierea unanimă a consuma
torilor. La aceasta și-au adus o în
semnată contribuție uterniștii, tine
rii. In anul care a trecut, peste 130 
de tineri au fost declarați fruntași 

. în producție. Aproape despre fie
care din cele 16 brigăzi utemiste 
de producție se pot spune lucruri 
bune. Brigada co>ndusă de ute- 
mistul Vasile Roman a devenit 
brigadă de inovatori; în anul a- 
cesta 12 inovații ale utemiștilor 
din brigadă ati fost aplicate cu 
succes. Numai brigada condusă 
de utemistul Vasi' Hîncu a reali, 
zat economii în valoare de 
50.000 lei.

Și exemplele pot continua încă 
pe multe pagini. Ele dovedesc a- 
titudinea nouă, pe care o au ute- 
miștii faț ăde muncă, ele sînt un 
rezultat firesc al muncii depuse 
de organizația U.T.M. sub condu
cerea organizației de partid, pen
tru educarea tineretului în spiri
tul unei înalte conștiințe socia
liste.

Ritmul acesta de muncă, succe
sele utemiștilor se datoresc nive
lului la care s-a desfășurat munca 
educativă, și în general viața or
ganizației U.T.M. Darea de seamă 
nu s-a mulțumit doar cu înșirarea 
diferitelor forme de activitate ale 
organizației. Ar fi fost simplu să 
se raporteze cîte cercuri politice au 
funcționat ori cîte conferințe s-au 
ținut.

Darea de seamă a subliniat im
portanța deosebită pe care a a- 
vut-o pentru educarea politică a 
utemiștilor studierea documentelor 
de partid. Analiza activității or
ganizației de bază în lumina do
cumentelor Plenarei din iunie a 
C.C. al P.M.R. a dus la creșterea 
combativității revoluționare a ute
miștilor, la mărirea intransigenței 
|or politice.

Din cele expuse pînă acum s-ar 
putea înțelege că în adunarea de 
alegeri a domnit un spirit de în- 
cintare față de succesele obținute, 
uterniștii lăudîndu-se unii pe alții, 
mulțumindu-se cu cele realizate. 
Lucrurile nu s-au petrecut însă 
așa I Și darea de seamă, dar mai 
ales participanții la discuții au fost 
animați de un puternic spirit critic, 
realizările servindu-le pentru noi 
cerințe față de ei înșiși, față de 
comitetul U.T.M. La discuții au

Adunări de dări 
de seamă și alegeri 

în organizațiile U.T.M.

participat un număr mare de secre
tari și membri ai birourilor de sec
ții, responsabili de brigăzi, orga
nizatori de grupe U.T.M., utemiști. 
Aproape n-a fost domeniu de ac
tivitate la care aceștia să nu se 
fi referit.

Din cuvîntul multor utemiști a 
reieșit faptul că organizația de 

U.Ta luat numeroase 
bune în ceea ce 

tinerilor în

Rodnicul bilanț 
al „Săptămînii 

economiei"

bază U.T.M. 
hotărâri foarte 
privește antrenarea 
întrecerea socialistă. îmbunătăți
rea muncii brigăzilor și posturi
lor utemiste de control etc., că 
pentru îndeplinirea lor organiza
ția a primit îndrumări prețioase 
din partea comitetului de partid. 
Ceea ce nu a reușit să facă în 
întregime comitetul U.T.M. însă, 
— au arătat vorbitorii — este 
tocmai mobilizarea întregii mase 
de utemiști la îndeplinirea aces
tor hotăriri și în special controlul 
exigent pe care trebuia să-l exer
cite comitetul U.T.M. asupra mo
dului în care își îndeplinește sar
cina încredințată fiecare utemist 
în parte. Cei care au luat cuvîntul 
au criticat formalismul ce se ma
nifestă in activitatea unor posturi 
utemiste de control și îndeosebi a 
postului utemist de control pe fa
brică. Pentru a se remedia aceste 
lipsuri, uterniștii au cerut noului 
comitet să fie mai consecvent în 
urmărirea hotărârilor adoptate de 
adunările generale, în realizarea 
inițiativelor tineretului. (Uterniștii 
au propus mai de mult să se 
creeze o brigadă complexă de 
economii, să se valorifice deșeu- 
rile etc.).

Adunarea generală a criticat 
de asemenea cu asprime modul su
perficial. birocratic în care comi
tetul U.T.M. a tradus în viață in
strucțiunile C.C. al U.T.M. cu pri
vire la organizarea anului de în- 
vățămint politic. In anul acesta, 
unii utemiști, în special dintre cei 
cu munci de răspundere, au fost

încadrați — în mod birocratic — 
in cercuri inferioare pregătirii lor, 
pe motivul că în rețeaua învăță
mîntului politic U.T.M. nu există 
alte cercuri. Aceasta deși organi
zația de partid a oferit posibilita
te unui număr mare de utemiști să 
frecventeze învățămîntul de 
tid. Adunarea a 
această situație să fie grabnic 
cercetată și îndreptată. In ceea 
ce-i privește pe propagandiști, 
unii dintre ei (Albu Teofil și alții) 
lipsesc de la cercuri, îngreunînd 
munca cursanților. Cu privire la 
învățămîntul politic, participanții 
la adunare au cerut comitetului 
să-i ajute pe propagandiști să 
lege mai mult lecțiile și semina- 
riile de problemele de viață ale ti
nerilor, să le ilustreze mai bogat 
cu aspecte din viața politică a 
țării noastre, cu problemele con
crete ale muncii de organizație. 
Și, în sfîrșft, o parte dintre vorbi
tori s-au arătat nemulțumiți de 
volumul activităților culturale și 
sportive, care ' ar putea să spo
rească, să cuprindă un număr mai 
mare de tineri, să fie mai bogat 
în conținut

Merită subliniat că aproape toți 
vorbitorii au pornit la analizarea 
activității organizației U.T.M. de 
la felul în care și-au îndeplinit ei 
sarcinile ce le-au revenit, de la 
felul în care au luptat să antrene
ze și pe alți utemiști la o activi
tate concretă și rodnică. De ase
menea, trebuie spus că în cuvîn- 
tuf lor, participanții la discuții au 
făcut dese referiri la stilul de mun
că al comitetului U.T.M.; aproape 
n-a rămas membru al comitetului 
U.T.M. a cărui activitate să nu fie 
analizată de adunarea generală. 
Așa, de pildă, unii membri ai co
mitetului (Nicolae Dobu și alții) 
repartizați să ajute organizațiilor 
de secții, au trecut foarte rar prin 
acestea și de fiecare dată preo- 
cupîndu-se de lucruri minore. Cri- 
ticînd ceea ce a fost prost în acti
vitatea comitetului, uterniștii au 
demonstrat de fapt care sînt obli
gațiile membrilor săi, ce așteaptă 
uterniștii de la ei.

După curo era și firesc, aduna
rea generală a adoptat ample ho
tăriri pentru îmbunătățirea muncii 
organizației U.T.M. în viitor. Ho
tărârile merg pe linia adîncirâi ac
tivității utemiștilor, pe linia ridi
cării calitative a muncii de orga
nizație.

Se poate spune că adunarea de 
alegeri din această organizație a 
oglindit fidel interesul și răspun
derea cu care privesc uterniștii sar
cinile ce le revin atît în procesul 
de producție cit și în munca de ri
dicare a pregătirii lor politice și 
ideologice.

par- 
hotărit ca

M. V1DRAȘCU

Tradiția străveche a artei mongo le este cultivată acum în centrele artistice cooperatiste. Creația ar
tiștilor mongoli poate fi admirată în expoziția de artă populară mongolă deschisă de cîteva zile 

în București

Ne scriu corespondenții
voluntari din universități
O cantină nouă pentru 

studenții ieșeni
de mult pe șantierul cămi- 
studențești din Iași din str.

Nu 
nelor 
Luxemburg s-a început construi
rea unei cantine moderne, care 
va putea dcoervi complexul de că
mine ridicat în anii puterii popu
lare, pentru fiii oamenilor muncii 
care studiază în localitate.

Cei circa 2000 de studenți care 
vor lua masa aici, vor avea la 
dispoziție cea mai modernă insta
lație de preparare și de deservire 
a alimentelor, săli de recreație, 
conferințe și de reuniuni etc.

Colectivul de muncă de pe a- 
cest șantier (constructor — Între
prinderea nr. 3, construcții—Iași) 
s-a angajat, ca această lucrare să 
fie terminată pînă la sfîrșitul a- 
nului 1959, cînd se va sărbători 
centenarul Universității „Al. I. 
Cuza”.

zarea unui sistem de orientare 
pentru alimentarea automată cu 
obiecte de tipul arborilor".

Cercul de rezistență a materia
lelor și-a propus rezolvarea a 
două teme importante: „Ridicarea 
caracteristicilor resaartelar spirale 
ale mecanismelor de jucării” și 
„Dispozitiv pentru măsurarea mo
mentului rezistent la mecanismele 
de jucării”, lucrare ce se va exe
cuta m colaborare cu Ambalajul 
Metalic Timișoara.

In cercul de mașini hidraulice 
se lucrează la teme ca: „Dispozi
tiv Helle-Shaw pentru studiul tu
bului de aspirație” sau „Micro- 
centrală urbană de tip Kaplan".

In felul acesta studenții de la 
Facultatea de Mecanică din Timi
șoara își aduc contribuția lor la 
dezvoltarea economiei patriei noa
stre.

DAN BRETAN

L. BENEȘ

Studenții rezolvă 
importante probleme 

practice

Emisiuni săptămînale 
ale postului 

de radioficare

„Săptămîna economiei”, desfășu
rată între 23 și 30 noiembrie, a 
trezit uri viu interes atît la orașe 
eît și la sate. în luna noiembrie, 
în întreaga țară numărul depună
torilor pe librete de economii 
CEC a crescut cu 56.000. Depune
rile rămase în sold în luna trecută 
tu crescut cu 69 la sută față de 
iele realizate în primele nouă luni 
de acestui an La sate soldul de
punerilor a fost cu 53 la sută mai 
nare față de aceeași perioadă a 
inului trecut.

O creștere substanțială a soldu- 
ui depunerilor pe librete de eco- 
lomii și obligațiuni CEC, față de 
ierioada corespunzătoare a anului 
recut, a-a înregistrat în perioada 
.Săptămînii economiei".

Hotel turistic 
International la Poiana 

Stalin
Constructorii Trustului regional 

e construcții locale Or. Stalin 
xecută ultimele lucrări de finisaj 
nterior la Hotelul turistic interna- 
onal de la Poiana Stalin.
Noul hotel internațional cu o 

apacitate de 340 de locuri va fi 
îzestrat cu un restaurant, sală 
e spectacole, centrală telefonică 
mtru convorbiri internaționale, 
teller pentru reparat schiuri și 
tele.

Un prim obiectiv în 
cercurilor științifice 
din anul acesta este 
unor probleme legate 
că. Astfel, la Facultatea de Me
canică din Timișoara s-au dat 
spre rezolvare cercurilor științifice 
studențești o serie de probleme 
ale industriei din localitate.

De pildă, cercul de Economie 
Politică, și-a propus printre altele, 
următoarele teme : „Determinarea 
capacității de producție a fabricii 
„Kandia” și „Prețul de cost șt 
rentabilitatea îa întreprinderea 
„Nikos Beloiannis”.

După lucrarea intitulată: „De
terminarea rigidității mașinii de 
găurit „Înfrățirea” Oradea, pre
miată la sesiunea științifică stu
dențească de la Cluj din anul tre
cut, cercul de tehnologie își con
tinuă activitatea abordând și d te
me practice ca : „Studiul și reali-:

activitatea 
studențești 
rezolvarea 

de practi-

Comitetul U.T.M. al Institutului 
,,Maxim Gorki” sub îndrumarea 
organizației de partid și în cola
borare cu Asociația studenților a 
hotărît deschiderea emisiunilor 
săptămînale ala postulu; propriu 
de radioficare. Inaugurarea aces
tei emisiuni a avut loc vineri 5 
decembrie a.c. In pauza mare a- 
tenția studenților de pe culuoare a 
fost atrasă de vocea crainicului 
care a anunțat deschiderea emi
siunii. Grupdri de studenți s-au 
adunat în jurul difuzoarelor. După 
o scurtă informație cu privire la 
adunarea de alegeri a Consiliu
lui asociației s-au transmis as
pecte din viața studenților anu
lui I.

In continuare s-au prezentat a- 
numite aspecte din viața grupe
lor studențești. Prima emisiune a 
stîrnit un viu interes și s-a bucu
rat de aprecierea studenților In
stitutului.

Miercuri seara a luat sftrșit faza 
finală a Festivalului bienal „I.L. 
Caragiale" al echipelor de teatru, 
teatru de păpuși, recitatori și ci. 
titorj artistici din cadrul cămine
lor culturale, caselor raionale de 
cultură și colțurilor roșii din gos
podăriile agricole colective.

In ultima zi s. au prezentat Ia 
concurs, în sala Teatrului Tinere
tului, artiștii amatori de la cămi
nul cultural din comuna Prejmer, 
raionul Codlea, regiunea Stalin, 
casa raională de cultură din Se
beș, regiunea Hunedoara, cașa de 
cultură „Fr. Schiller" din Bucu
rești, oasa raională de cultură din 
Cîmpina, căminul cultural din 
comuna Bicălatu, raionul Huedin, 
regiunea Cluj, căminul cultural 
„Leonte Filipescu" din comuna 
Dudești-Cioplea, raionul T. Vladi- 
mirescu și casa raională „N. Băl. 
cescu“ din București,

De asemenea s-au prezentat în 
fața juriului recitatorii și cititorii 
artistici Aurora Brânzei de la casa 
raională de cultură din Sibiu, Lu
dovic Iakiab de la casa raională 
din Miercurea Ciuc, Regiunea Au. 
tonomă Maghiară, Anca Andreescu 
și Ioana Alexandru de la casa ra- 
ională de cultură ,.l Mai“, Eleo. 
nora Steinberg de la casa de cui. 
tură „Baruch Berea“, Romeo Mu- 
șeteanu de la casa raională de 
cultură „N. Bălcescu" din Bucu- 
rești și Mai ia Oancea de la că
minul cultural din Cislău, regiu. 
nea Ploești.

întrecerea păpușarilor amatori 
a continuat miercuri după-iamiază 
in sala Orfeu a teatrului „Țăndă
rică", între formațiile căminului 
cultural din comuna Poian. raio
nul Tîrgu Secuiesc, Regiunea Au
tonomă Maghiară, cămipul cultu
ral ,,T. Vladimirescu" dip' raionul 
I.enin și, casei raionale de cultură 
..1 Mai" din Biicurești.

(Agerpres)

recitatori și ci.

Expoziția de artă populară mon
golă te solicită într-o călătorie pe 
meleagurile depărtate ale unei țări 
cu tradiții multiseculare. Succesiu
nea de imagini captivează. îți re
învie în memorie însemnările de 
drumeție ale celor ce au străbătut 
patria lui Suhe Bator și privești 
totul cu aviditate, avînd senzația 
că obiectele acelea din vitrine au 
capacitatea de a reconstitui fidel 
viața poporului ce le-a creat.

Oare numai curiozitatea față de 
caracterul oarecum inedit pentru 
noi al artei populare mongole re
ține multe ore pe vizitator in să
lile expoziției ? Desigur, curiozi
tatea își are — pînă la un anume 
grad — rolul ei determinant însă 
mai mult decît curiozitate este 
vorba de interesul, transformat 
treptat în admirație, față de spiri
tul creator al unui popor cu o 
existență agitată, al unui popor ce 
în trecut a dus o viață lipsită de 
statornicie dar care a făcut un 
salt peste secole pășind acum pe 
drumul socialismului.

Arta populară 
pe terenul fertil 
siatice, are unele 
prin tradiție, cu 
chineză și iraniană. Dezvoltîndu-și 
propria personalitate, arta mongo
lă exprimă cu mijloace de o origi
nalitate impresionantă caracterul 
poporului ce a făurit-o, modul lui 
de trai, obiceiurile . purtate din 
generație in generație. Exponatele 
sînt frînturi din viața Mongoliei 
și reunirea lor are darul de a te 
familiariza cu ceea ce este spe
cific, mai ales prin tradiție, 
unui popor cu o existență atît de 
interesantă. Meșteșugul prelucrării 
metalelor, sculptura în lemn și 
fildeș, ornamentarea țesăturilor și 
a veștmintelor n-au fost studiate 
în academii de arte, ci la școala 
minunată a geniului popular, a

mongolă, rodită 
al civilizației a- 
trăsături comune, 
creația artistică

artei născută și transmisă secole 
de-a rîndul de un popor talentat. 
Citim pe un panou că meșteșugul 
fierului era cunoscut de mongoli 
încă din neolitic. Prestigiul fiera
rului era egal cu cel al lamei 
(preotului). Dintre toate catego
riile de meșteșugari, fierarul s-a 
bucurai de cea mai mare conside
rație. Admiri obiectele realizate 
de mîinile harnice ale fierarilor 
mongoli de acum cîteva secole și 
ești încintat de finețea acestor ve
ritabile bijuterii a căror frumusețe 
nu este cu nimic mai puțin strălu
citoare decît a obiectelor lucrate 
din aur și argint

Mongolii cinstesc memoria ma
rilor lor creatori de artă. Expozi
ția de la București ni-l face cu
noscut pe Zanabazar. El este soco
tit cel mai mare artist mongol al 
secolului XVII, Cu un sentiment 
de adine respect examinezi nicova
la cu care a lucrat, nicovala cu 
ajutorul căreia a realizat valori 
artistice ce trăiesc peste secole.

Multe din lucrările expuse înfă
țișează imagini de animale. Nu 
este întîmplător. în viața poporu
lui mongol are o însemnătate hotă- 
rîtoare creșterea vitelor și vî- 
nătoarea. De aci și prezența a nu
meroase șei și harnașamente împo
dobite artistic cu bogate ornamen
tări. Ornamentele au totdeauna o 
semnificație — ele sînt în general 
urări de fericire, simbolizează 
cinstea etc O trăsătură remarca
bilă este aceea că majoritatea pro
duselor create de arta populară 
mongolă o constituie obiecte de fo
losință cotidiană.

în Mongolia populară, oamenii 
simpli cultivă tradiționala dra
goste pentru frumos. Creația lor 
strălucitoare, de o bogăție impre
sionantă, traduce în limbaj artistic 
viața unui popor animat de idea
lul socialismului.

E. OBREA

Să dezvoltăm cultura
florii-soarelui

(Urmare din pag. l-a)

in primăvară să însămînțezeca
100 ha. cu floarea-soarelui pe u- 
nul din terenurile cele mai acce
sibile acestei culturi. Ultima pre
cizare pe care a făcut-o inginerul 
agronom a fost aceea că organi
zația U.T.M. și tinerii din gospo
dărie au hotărît ca de pe supra
fețele pe care le vor cultiva cu 
ffoarea-soarelui să obțină o pro
ducție medie de 2500 kg. la 
hectar.

N. PUIU

(Agerpres)

Scenă din piesa „Un post rentabil” de A. N. Ostrovski în inter
pretarea colectivului Teatrului Național „I. L. Caragiale”.

(Foto: AGERPRES)

TRAIAN SIMULA

Ce vom putea citi 
in „Saptămîna cărții romîneșfi

Miercuri a avut loc la Ministe
rul învățămîntului și Culturii o 
conferință de presă cu prilejul or
ganizării între 15 și 21 decem
brie a „Săptămînii cărții româ
nești”.

Tov. Aurel Mihale, director ge
neral al editurilor, a făcut o 
amplă expunere în legătură cu ar 
cest eveniment.

Cu acest prilej vor apare noi 
ediții literare, unele festive, din 
operele scriitorilor noștri clasici și 
contemporani. Astfel, vor vedea lu
mina tiparului ediția bibliofilă 
„Poezii” de Mihail Eminescu, vo
lum editat în condiții grafice ex
cepționale, „Hanul Ancuței” și 
„Neamul Șoimăreștilor” ale mae
strului Mihail Sadoveanu, romanul 
„Rădăcinile sînt amare” de Za- 
haria Stancu, culegerea de nuvele 
,J)e la potop încoace” de V. Em. 
Galan, culegerea de versuri „Oa
meni și dragoste” de Cicerone

ii

Theodorescu, poemul „Surîsul Hi- 
roșimei” de Eugen Jebeleanu.

în limbile naționalităților conlo
cuitoare vor apare scrieri de Asz- 
talos Istvan, E.: Majteny, A. Brei- 
tenhofer și de numeroși alți scri
itori, opere ce oglindesc dezvolta
rea literaturii acestor naționalități 
în țara noastră.

De asemenea, editurile din țara 
noastră pregătesc lucrări de artă 
și științifice.

în întreaga țară se vor organiza 
cu prilejul ,Săptămînii cărții ro- 
mînești” expoziții și bazare ale 
cărții, seri literare, simpozioane, 
precum și întîlniri ale cititorilor 
cu scriitorii.

în întreprinderi și instituții, că
mine culturale, școli și biblioteci 
din întreaga țară se vor organiza 
recenzii, prezentări de cărți, con
cursuri pe teme literare.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri dimineața a avut loc la 

Palatul Pionierilor din Capitală 
vernisajul expoziției de desene, 
sculpturi Și obiecte de artă execu
tate de copii din R.P.D. Coreeană. 
Expoziția este organizată de Mini
sterul liwățămintului și Culturii, 
în cadrul planului anual pentru 
aplicarea acordului cultural dintre 
R.P. Română și R.P.D. Coreeană.

Expoziția cuprinde aproape 200 
de desene, picturi, sculpturi și o- 
biecte de artă.

•k
In zilele de 8, 9 șl 10 decembrie 

a avut loc la Școala medie de 
muzică nr. 1 din Capitală o con. 
sfătuire cu directori și profesori 
ai școlilor elementare de muzică 
și artă plastică din întreaga tară 
Consfătuirea a dezbătut o serie de 
probleme privind procesul instruc- 
tiv.educativ al elevilor din aceste 
școli.

Echipa de tineret 
specializată 
în cultura 

florii - soarelui
se-Anul agricol 1958 a fost cam 

cețos și prin părțile satului Buz
nea, raionul Tg. Frumos. Echipa 
de tineret din C.A.C. care răspun
dea de lotul de floarea-soarelui, 
era îngrijorată. Oare vor putea ob
ține producția planificată ? Ute- 
miștii din echipă au căutat să 
muncească în așa fel incit să com
bată efectele negative ale secetei.

în acest scop de un real folos 
le-au fost sfaturile și metodele 
științifice pe care le-a recomandat 
inginerul Mihai Popovici de la 
' " ' Tg Frumos. Acesta a

a 
să

I.C.A.R.
recomandat tinerilor, pentru 
lupta cu succes contra secetei 
facă cit mai multe prașile, pentru 
a sparge crusta și a micșora eva
porarea apei din

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OCOOOOOOOXXXXXXXXXXXXXXX>
Alături de milioanele de oameni 
muncii din patria noastră care 
străduiesc să-și aducă aportul 
opera de construire a socialis- 

ului, se află și medicii. N-a tre- 
t multă vreme de rând o promo- 

: întreagă de tineri absolvenți ai 
stitutului medico-farmaceutic din 
icurești a cerut să meargă să 
ereze în sate, acolo unde ajuto- 
1 lor este așteptat și prețuit. La 
za acestei inițiative stă conști- 
a nouă a tineretului crescut și 
ucat de partid. Acești tineri 
lintați și-au înțeles menirea, au 
eles ce rol important au inte- 
tualii în transformarea socialis- 
a satului șl au plecat să-și 

«etice meseria și să facă eduCa- 
sanitară și socială sătenilor 

i cele mai îndepărtate cătune, 
nd că în patria noastră medicul 
este considerat numai un prac- 
an ci și un pedagog social. 
) parte din absolvenții din ulti- 
ani ai facultăților de medicină 
fost repartizați să lucreze în 

nunele și satele raionului Foc- 
i. îndrăgostiți de meserie și 
știenți de menirea lor, acești 
:ri au reușit să învingă greută- 
de început, căpătînd stima și

încrederea celor în mijlocul cărora 
își desfășoară activitatea. Față de 
această comportare cinstită a ma
jorității medicilor din raionul Foc
șani, deosebit de condamnabilă a- 
pare atitudinea celor cîțiva care 
murdăresc titlul pe care-I poartă,

aci care îl cunosc atît pe el cit și 
familia sa, că nu-și va putea face, 
deci mendrele așa cum ar fi vrut, 
a cerut să fie transferat în comu
na Urechești.

Aci și-a instalat un aparat 
Rontgen și și-a deschis cabinet

pensar. Oamenii din sate care nu 
mai găseau asistența cuvenită la 
dispensar și care trebuiau să-și ca
ute totuși sănătatea, veneau Ia ca
binetul particular al lui Perișoară. 
Acesta, fie că trebuia, fie că nu, 
își punea în uz aparatul de ra-

Medic
titlu ale cărui atribute sînt ome
nia, cinstea, modestia, o înaltă 
responsabilitate cetățenească.

Din această categorie face parte 
Nicolae Perișoară, care a absolvit 
acum cîțiva ani Facultatea de me
dicină.

Originar din Cotești, fiu de 
chiabur, căsătorit cu o fiică de 
chiabur, Nicolae Perișoară, după 
terminarea studiilor a fost numit 
medic în circumscripția Cotești, a- 
dică în propria sa comună. Dîn- 
du-și seama însă că îi va fi greu 
să cîștige încrederea sătenilor de

sau negustor
sănătate ?
particular. Odată cu aceasta, acti
vitatea sa la dispensar, care în 
mod firesc trebuia să constituie 
principala sa îndatorire, a rămas 
pe un plan cu totul secundar. Ast
fel, în tot cursul anului acesta n-a 
fost decît de 3—4 ori în comunele 
Gura-CaHței și Popești din cir
cumscripția medicală Urechești, 
în care, conform programului, ar 
fi trebuit să fie prezent săptămî- 
nal. In afară de aceasta, după 
deschiderea cabinetului a început 
să lipsească sistematic de la dis-

dioscopie, încasînd onorariu după 
onorariu. Insă nici aici Perișoară 
nu-și făcea datoria în mod cinstit. 
S-a constatat, de pildă, că el făcea 
radioscopia aparatului digestiv 
fără a mai recomanda parâenților 
ingerarea substanțelor de contrast 
(bariu). Desigur, o asemenea ra- 
dioscopie nu avea nici o valoare, 
fiind o vădită înșelătorie a bolna
vilor care veneau cu încredere 
să-și caute sănătatea la medicul 
circumscripției. Mai mult, medicul 
Perișoară, fie că era nevoie, fie 
că nu, prescria rețete kilometrice,

speculînd prin aceasta o credință 
greșită a unor țărani că este bun 
medicul care dă rețete rât mai 
costisitoare, deoarece sănătatea se 
capătă cu medicamente multe.

Asemenea practici înapoiate sînt 
incompatibile cu calitatea și îoJnl' 
medicului dintr-un stat care con
struiește socialismul.

Ținînd seama de cele relatate, 
este explicabil de ce atunci rând 
marea majoritate a medicilor din 
raionul Focșani, îmbrățișînd ini
țiativa unor confrați de ai lor, s-au 
hotărît să renunțe de bună voie Ia 
cabinetele particulare, Perișoară 
și-a manifestat dorința de a de
misiona din funcția de medic de 
circumscripție și de a rămîne să-și 
practice mai departe afacerile în 
cabinetul particular.

Oamenii muncii nu au însă ne
voie de asemenea medici. Aface
riști care au dobîndit titlul de 
medic nu pentru a se consacra 
nobilei misiuni de apărător al să
nătății poporului, ci pentru a spe
cula, pentru a se îmbogăți in mod 
josnic pe spinarea celor sufe
rinzi, trebuie să fie supuși opro
biului corpului medical. Să fie 
stigmatizată în fața oamenilor 
muncii purtarea lor necinstită.

N. SIMIONESCU *

(Agerpres)
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polenizarea suplimentară artificială 
etc. Toate acestea fiind respectate 
cu strictețe, uterniștii din echipa 
de tineret Dumitru Botezata, Vasi
le Lupescu, Petre Grigoriu, Maria 
și Elena Condurache au reușit să 
lupte cu seceta și să poată raporta 
organizației U. T. M. nu numai 
că au îndeplinit planul dar l-au și 
depășit, aducînd venituri bănești 
mari gospodăriei colective, care a 
valorificat o parte din producție, 
prin contractarea cu statul.

Cînd a fost la a doua prașilă 
floarea-soarelui era atît de fru
moasă îneît întrecea cu mult aștep
tările. Toamna rezultatele au fost 
dintre cele mai bune : 2.300 kg. la 
hectar.

Iată de ce acum, citind expune
rea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
la recenta plenară a C.C. al 
P.M.R., Elena Condurache, secre
tara organizației U.T.M. și șefa a- 
cestei echipe de tineret a declarat 
cu însuflețire : „Așa cum este so
lul colectivei noastre, ne permite 
ca de pe suprafețele însămînpate cu 
floarea-soarelui cu soiul JFniimik 
să obținem producții frumoase și 
venituri bănești mari”.

După ce uterniștii au analizat 
într-o ședință activitatea desfășu
rată de echipa de tineret, în lumi
na expunerii tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej — și-au propus ca 
anul viitor G.A.C. din Buznea să-și 
extindă suprafața cultivată cu 
floarea-soarelui și să obțină pro
ducții și mai mari la hectar. Hotă- 
rîrea echipei specializate este da 
a obține o recoltă de cel puțin 
2.500 kg. la hectar. în acest scop 
însămînțarea se Va face în ogor de 
toamnă, se vor executa trei prașile 
la timpul potrivit, se vor încorpora 
in sol îngrășăminte naturale și chi
mice, se va face polenizarea su
plimentară artificială.

Toată suprafața cultivată cu 
floarea-soarelui va fi lucrată ex
clusiv de către echipa de tineret, 
specializată în această cultură.

C. SLAVIC

umma zi

• Intr-un 
pentru turul 
goriei A de , , .........
Cluj echipa Petrolul Ploești a dis
pus cu scorul de 3—2 (1—1) de 
Știința din localitate. Punctele, 
ploeștenilor au fost realizate de- 
Babane (7‘), Tabarcea (67’) și' 
Dridea (75’), Pentru sTudenți au 
marcat Munteanu (29’) și Moldo-', 
veanu (79’).

In urma acestei oictorii, echipa 
Petrolul a totalizat 14 puncte, tre. 
cînd pe locul doi in clasament,' 
înaintea echipei C.C.A. care are 
același număr de puncte insă un 
joc mai puțin susținut.

9 La 9 decembrie a avut loc la 
Madrid o ședință a Uniunii euro
pene de fotbal consaorată Cupei 
campionilor europeni.

Comitetul de organizare a Cu-, 
Pei a luat tn discuție cazul echi
pei „Young Boys“-Berna care în 
primul meci contra echipei M.T.K. 
Budapesta a încălcat regulamen- 
tul, schimbînd portarul. Echipa 
maghiară nu a depus însă o con
testație tn acest sens, astfel 
s~au omologat rezultatele de 
teren.

S-a procedat apoi la tragerea 
șorți a meciurilor din sferturile 
de finală care vor avea loc după 
cum urmează: Standard Liege— 
Stade de Reims ; Wiener S.K.— 
Real Madrid; cîștigătorul meciu
lui dintre Ț.D.N.A. Sofia și Atle
tico Madrid—Schalke 04; — Young 
Boys—Wismut Karlmarxstadt. Me
ciurile din tur vor .trebui să fie 
încheiate pînă la 28 februarie 1959.

(Agerpres)

joc restanță, conțină 
campionatului cate- 
fotbal, miercuri la

că 
pe
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crearea 
produse.
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fost semnat un acord potrivita

stu-

Franța

împotriva E. D. A.

între țările lagărului

socialist

Tratative 
între delegațiile 

P.M.U.P. și P.S.U.G
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 

La 9 decembrie la Varșovia au 
început tratativele dintre delega
țiile Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Din partea P.M.U.P. la tratati
ve au participat W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
J. Cyrankiewicz. S. Jendrychow- 
ski, I. Loga-Sowinski, J. Moraw- 
ski, A. Rapacki, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
Z. Kliszko, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. și alții.

Din partea P.S.U.G. la tratati
ve au participat W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
H. Matern și E Muckenberger, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G. și alții.

Tratative 
cehoslovaco-maghiare

PRAGA 10 (Agerpres). — A- 
genția CETEKA anunță că la 10 
decembrie, Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia și preșe
dinte al Republicii Cehoslovace, a 
primit la Hradul din Praga dele
gația de partid și guvernamentală 
a R.P. Ungare.

în aceeași zi au început la Hra
dul din Praga tratative între de
legația Republicii Cehoslovace și 
delegația Republicii Populare Un
gare condusă de Ferenc Miinnich, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
ăl Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, președintele guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc și Gyorgy Marosăn, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.AA.S.U., ministru de stat.

Din partea cehoslovacă la tra
tative participă Antonin Novotny, 
Viliam Siroky, Rudolf Barak, Jiri 
Hendrych și Vaclav David.

—— 'XzQ'-vz———

Niciodată în viitor 
politica noastră externă 

nu trebuie să tie îndrep
tată împotriva U R S.S."

- CUVINTAREA LUI 
U. K. KEKKONEN -

HELSINKI 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 10 decembrie, președintele Re
publicii Finlandeze, U. K. Kek 
konen, a rostit la posturile de ra
dio finlandeze o amplă cuvîntare 
consacrată problemelor de politi
că externă și relațiilor dintre Fin
landa și Uniunea Sovietică.

„Niciodată în viitor politica 
noastră externă nu trebuie să fie 
îndreptată împotriva Uniunii So
vietice și trebuie să convingem pe 
vecinul nostru din răsărit că a- 
ceasta hotărîre a noastră este de 
nezdruncinat". Iată pe scurt li
nia politică a lui Paasikivi. expri
mată prin însăși cuvintele lui.

După ce a subliniat unele ma
nifestări din Finlanda care au îm
piedicat dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, 
președintele Finlandei a spus că 
interesele naționale cer să știm 
să restabilim relațiile noastre cu 
Uniunea Sovietică și ca ele să se 
caracterizeze prin aceeași încre
dere care exista, de pildă, în tim
pul încheierii acordului cu privire 
la Porkkala Udd sau în timpul 
tratativelor din vara trecută. Pre
ședintele Kekkonen a declarat că 
„nimeni în lume nu se poate 
Îndoi că atît timp cît voi fi pre
ședinte al republicii voi face uz 
de prerogativele mele constituțio
nale ca președinte în așa fel încît 
orientarea politicii externe a Fin
landei să nu se schimbe".
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Eisenhower se declară împotriva 
normalizării situației din Berlin

Opinia publică greacă este 
neliniștită de represiunile 

a J • T? IA A
WASHINGTON 10 (Ager

pres). — TASS transmite: La 
conferința de presă din 10 de
cembrie, președintele Eisenhower 
a afirmat că puterile occidentale 
consideră nu numai ca un drept 
al lor, ci și ca o datorie să menți
nă actuala situație în Berlinul 
occidental. Potrivit spuselor ; pre
ședintelui, Statele Unite „nu pot

------------------------ e*

renunța la obligațiile lor" în pri
vința Berlinului occidental.

Legînd problema Berlinului de 
reunificarea Germaniei, Eisenho
wer a declarat câ puterile occiden
tale au fost totdeauna fidele prin
cipiului reunificării pașnice a Ger
maniei refuzînd să ducă tra
tative în vederea oricărei regle
mentări care nu ar fi bazată 
acest principiu.

Acord comercial între R.D.G. și R.F.6.
BERLIN 10 (Agerpres). — A- 

genția A.D.N. anunță că la Berlin 
între organizațiile comerțului exte
rior ale Republicii Democrate Ger
mane și ale Germaniei occidenta
le ' '

căruia vor fi livrate R. D. Germa
ne produse ale industriei miniere 
din Ruhr în valoare de 11 mili
oane mărci. Potrivit acordului a- 
ceste livrări urmează să înceapă 
imediat.

--------------------------- .

Grava studenților
PARIS 10 (Agerpres). — în 

dimineața zilei de 10 decembrie 
în întreaga Franță a început gre
va studenților de la institutele de 
învățămînt superior în semn de 
protest împotriva condițiilor ex
trem de nesatisfăcătoare în care 
ei sînt nevoiți să studieze.

După cum scrie ziarul „Paris 
Journal", la gfeva din 10 decem
brie participă peste 180.000 de 
studenți din Paris, Marsilia, 
Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, 
Dijon, Strassbourg și alte orașe 
ale Franței în care se află institu
te de învățămînt superior. Con-

ducerea Uniunii naționale a 
denților din Franța a trimis șefu
lui guvernului De Gaulle o scri
soare în care sînt expuse reyen- 
dicările studențimii franceze. 
Greva studenților este sprijinită 
activ de numeroase sindicate din 
țară inclusiv de federația lucră
torilor din învățămînt și sindica
tul lucrătorilor din învățămînt.

Concomitent cu greva studenți
lor în țară a început greva de 
trei zile a lucrătorilor 
declarată de sindicatele 
la centrul național de 
științifice.

măcar cei de dreapta, nu dau 
crezare acestei acuzații, întrucît 
ea este adusă eroului național al 
Greciei". Brilakis a cerut ime
diata eliberare a lui Glezos. El 
a declarat în continuare că cetă
țenilor care sînt deținuți pentru 
că ar fi „spioni" nu li s-a adus 
nici o acuzație concretă. El a ce
rut anularea legii nr. 375 care 
creează posibilitatea urmăririi în 
med samavolnic a cetățenilor și 
a subliniat că anularea legii este 
cerută- de mulți oameni politici.

Reprezentantul EDA a cerut le
galizarea Partidului Comunist din 
Grecia.

Guvernul, a declarat Brilakis, 
acuză EDA de „activitate antina
țională", dar prin toate acțiunile 
sale „EDA își dovedește devota
mentul față de democrație, iar 
afirmațiile guvernului sînt com
plect neîntemeiate".

Deputatul independent Zakkas 
s-a pronunțat și el pentru legali- 

“ .......... " ' l din
Grecia și pentru o amnistie gene
rală.

Deputatul liberal Zannis a sub
liniat importanța problemei ridi
cate de EDA.

ATENA 10 (Agerpres). — 
In ședința din 9 decembrie a 
parlamentului a continuat exami
narea problemei prezentate de 
Uniunea Democrată de stin
gă (EDA) cu privire la nor
malizarea situației politice în 
țară. Dezbaterile au oglindit ne
liniștea profundă a opiniei publi
ce grecești pentru soarta demo
crației în legătură cu arestarea 
lui Manolis Glezos și a altor mi- 
litanți democrați de seamă, pre
cum și în legătură cu represiunile 
împotriva EDA.

Cunoscutul fruntaș al vieții po
litice din Grecia, deputatul A. 
Brilakis (EDA), a subliniat pri
mejdia extrem de gravă care s-a 
creat în prezent în țară pentru 
cauza democrației. In ultima săp- 
tămînă, a comunicat el,., au fost 
arestați alți 15 militanți demo
crați. „încercînd să justifice ac
tele sale arbitrare, a declarat 
Brilakis, guvernul a arestat pe . . ,
Glezos adueîndu-i acuzația revol- zarea Partidului Comunist 
tătoare de „spionaj". Arestarea 
lui Glezos a zguduit atît opinia 
publică din Grecia, cît și opinia 
publică mondială. Nimeni, nici

întreprinderea 
„Promasselwerk" 
din Erfurt (R.D. 
Germană) pro
duce cca. 40 
produse farma
ceutice și chi
mice apreciate 
peste hotare. în 
fotografie: La
boranta Ursula 
Tzschirntsch lu- 

crînd în labora
torul întreprin
derii la 
de noi

•e-

Pentru eliberarea lui Manolis Glezos

științifici 
afiliate 

societăți

Ședința Comitetului grec pentru apărarea 
dreptului ciprioților la autodeterminare

ATENA 1Q (Agerpres).—TASS tetul grec pentru apărarea dreptu- 
transmite: Agenția Athene Agence Iu; ciprioților la autodeterminare.
anunță că cu prilejul celei de-a 
X-a aniversări a declarației drep
turilor omului. în seara zilei de 9 
decembrie s-a întrunit sub preșe
dinția lui Teoclist, arhiepiscop al 
Atenei și al întregii Grecii, Comi-

Comitetul a făcut o declarație 
în care se spune că toți grecii 
sînt crunt dezamăgiți și indignați 
de faptul că nu se aplică princi
piile acestei declarații în care și-a 
pus speranțele întreaga > omenire.

f

In fotografie: manifestația u nor studenți comuniști din Argen
tina împotriva încercărilor reacțiunii de a schimba caracterul laic 
al învățămîntului.

Piața Kurt Schumacher din 
vestul Berlinului. Aici, alături de 
chioșcurile care vînd cîmați și 
de alte magazine pavoazate cu 
reclame țipătoare, de preferință 
pornografice, se află un restau
rant. Fațada lui nu are nimic 
deosebit; localul pare pașnic și 
poate îmbia pe trecătorul neavi
zat.

Odată pătruns în local, te în- 
tîmpină însă o muzică stridentă 
însoțită de urlete isterice. In fund, 
într-un spațiu rezervat, ofițeri 
și soldați purtînd semnele dis
tinctive ale trupelor americane, 
franceze și engleze, cu picioarele 
pe masa plină de sticle, fac o 
vălăgie infernală. Chelnerii, în 
frunte cu patronul, stau în jurul 
lor și se ploconesc necontenit. 
La celelalte mese, nu mai puțin 
beți, indivizi, care nu inspiră 
nici o încredere, se străduiesc să-i 
imite pe cei aflați în spațiul re
zervat trupelor de ocupație. 
Dacă vreun musafir slab de în
ger se așează la masă, este mai 
mult ca sigur un om pierdut. Și 
veți vedea de ce.

Nu trec nici cinci minute și-și 
face apariția un individ cu pa
pion și mustăcioară șic ; el se 
apropie și, nepoftit, se așează la 
masă. „Singur, singurel ?“ —
■mnă prima întrebare de curtoa
zie. Și apoi, grijuliu, ca un vechi 
imic, exclamă : „Vai de mine, 
ți se încălzește berea I Hai, bea 
odată 1 Sau poate' nu ai bani ? 
Așteaptă, fac eu cinste..." Mo
meala a fost aruncată. La un 
mic semn făcut cu degetul ară
tător, patronul restaurantului își 
'ace an’n'Șs împreună cu o ba- 
'erie masivă de băuturi tari. între 
louă pahare de alcool, individul 
iflă amănuntele biografice, ca-- 
e-1 interesează îh mod deosebit. 
Și. atunci cînd băutura își face

efectul, iar creierul cetățeanului 
nu mai funcționează, scopul in
dividului devine clar. „Vrei să 
ai bani mulți ? Iscălește aici (pe 
masă își face apariția imediat o 
hîrtie) și mîine vei fi un om bo
gat". Amețit de alcoolul oferit 
și drogurile strecurate, nemai- 
fiind în stare să judece, cetățea
nul semnează hîrtia și totodată 
propria sa sentință. Odată scopul 
atins, cetățeanul este scos afară 
din local. O mașină militară — 
de obicei aparținînd comanda
mentului S.U.A. — îl va trans
porta spre o destinație necunos-

oficine fasciste, care au ieșit de 
mult la suprafață, datorită bună
voinței puterilor occidentale. Cu 
sprijinul și aprobarea trupelor de 
ocupație, sînt reînviate și puse 
în mișcare o sumedenie de or
ganizații fasciste în care s-au a- 
ciuit elementele cele mai revan
șarde. Nu mai puțin decît 74 
organizații militariste, fasciste, 
printre care „Căștile de oțel", 
„Uniunea soldaților germani”, 
„Amicii urșilor", etc. i-au adunat 
pe toți foștii S.S.-iști, sau cei care 
au lucrat în Gestapo Ele își 
desfășoară în libertate și sub

— Telegrama secretariatului general al O.I.Z,
PRAGA 10 (Agerpres). — CE

TEKA transmite: Secretariatul ge
neral al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor a trimis o 
telegramă Colegiului de redacție 
al ziarului „Avghi" din Atena, 
prin care își exprimă solidarita
tea cu eforturile depuse pentru a 
se obține eliberarea directorului 
acestui ziar, Manolis Glezos. In

telegramă se subliniază că liber
tatea presei și a cuvîntului sînt 
drepturi fundamentale ale omului, 
iar lupta pentru pace și viitorul 
fericit al omenirii sînt principiile 
etice de bază ale activității zia
ristice. Activitatea lui 'Manolis 
Glezos se caracterizează prin res
pectarea acestor principii.

O ..................... —

Guvernul
american în impas
— releva un raport al partidului democrat 

dat publicității
WASHINGTON 10 (Agerpres). 

Consiliul consultativ al Comite
tului național al partidului demo
crat a dat publicității un amplu 
raport intitulat „SARCINILE DE
MOCRAȚILOR PE URMĂTORII 
DOI ANI”.

In raport este 
cată administrația

Referindu-se la 
autorii raportului 
vernul republican

vehement criti- 
Eisenhower. 
politica externă, 
declară că gu- 

____ _ __r______ „se află la un 
punct mort” în ceea ce privește 
crearea de condiții în lume care 
să preîntîmpine distrugerea Sta
telor Unite și a întregii civilizații 
într-uh război termonuclear.

Urmărind asigurarea unuj spri
jin și mai mare din partea ale
gătorilor obosiți de politica de 
echilibristică „în pragul războiu
lui”, Consiliul consultativ al Co
mitetului național, al partidului 
democrat declară că partidul de
mocrat va pprni totdeauna de la 
considerentul că menținerea păcii 
este posibilă și că sînt necesare 
acțiuni pentru asigurarea ei.

Consiliul consultativ al Comitet- 
tului național al partidului de
mocrat critică cu asprime admi
nistrația Eisenhower și pentru 
stagnarea din economia țării.

1,3 
nu 
se 
nu

.,în cei șase ani care au trecut 
de la instaurarea administrației 
Eisenhower, se spune în raport, 
sporul mediu anual al volumului 
producției a reprezentat numai 
la sută. O asemenea situație 
maț poate fi tolerată. Rușii, 
arată în continuare în raport,
bat pasul pe loc. In cursul ultimi
lor cîțiva ani sporul anual al vo
lumului producției a reprezentat în 
Rusia în medie 7—10 la sută. Ei 
(U.R.S.S. — n.r.) scriu autorii 
articolului, ne ajung deja din ur
mă și intenționează să ne întrea
că. Nimeni nu trebuie să subapre
cieze aceste planuri”.

Imperialiștii, și tn special cei 
americani, stimulează cît pot ac
tivitatea de spionaj și provocări 
a tuturor organizațiilor fasciste. 
De ce ? Pentru că ei înșiși se 
ocupă cu același lucru. In Berli
nul occidental funcționează 62 de 
birouri ale serviciilor secrete ale 
imperialiștilor, ca de pildă „Cen
tral Intelligence Agency”, „Mi
litary Intelligence Detachment", 
în majoritate de proveniență a- 
mericană. Aceste organizații de 
spionaj ca și cele fasciste se de
dau la criminale acte teroristo- 
diversioniste împotriva R.D. Ger-

Berlinul occidental
centru de

cută. Cetățeanul a fost răpit, 
prins în capcana rețelei spiona
jului imperialist. Faptele s-au 
petrecut aidoma, localul, sus a- 
mintit se numește „Weinschul- 
ze“.

*
Asemenea restaurante,

mai bine zis spelunci, se găsesc 
cu duiumul în Berlinul occiden
tal. Cu ajutorul acestor localuri 
sînt recrutați adesea tot felul de 
spioni, provocatori sau „came de 
tun" pentru înfăptuirea intenții
lor agresive ale cercurilor reac
ționare din Occident. Berlinul 
occidental constituie un avant- 
post al activității de spionaj, di
versiune \ și agresiune împotriva 
R. D. Germane și a celorlalte 
țări socialiste.

Sectoarele american, englez și 
francez mișună de aventurieri și 

spioni, puși în sluiba diverselor

sau

spionaj și provocări
oblăduirea trupelor de ocupație 
occidentale, o activitate de pro
vocare și spionaj îndreptată îm
potriva terilor lagărului socia
list.

Nu mai miră faptul că, în 
Berlinul occidental, au loc mîr- 
șave provocări împotriva R. D. 
Germane. Presa occidentală nu
mește cu naivitate „incidente lo
cale" asemenea lucruri petre
cute de pildă la 28 octombrie 
a.c., cînd din sectoarele de vest 
ale Berlinului s-a deschis focul 
împotriva unor reprezentanți ai 
poliției populare din R.D.G. Și 
nu odată, în Berlinei occidental, 
șe aud marșurile naziste de pe 
vremuri, care îndemnau la 
„crearea unui Reich pînă la 
Ural". Toate aceste fapte demon
strează din plin pericolul pe 
care-1 reprezintă, reînvierea fas
cismului și militarismului revan
șard în Germania de Vest.

COLOMBO (Agerpres). 
TASS transmite :

Dezbaterea în cadrul 
siunii Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. a sarcinilor care stau 
în fața Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat sînt o 
mărturie a unității depline da 
vederi a participanților la se
siune în ceea Ce privește pro
blemele păcii, progresului si 
prieteniei între popoare.

Intervențiile tuturor delegați
lor sînt pătrunse de ideea ne
cesității lichidării definitive a 
colonialismului în țările Asiei. 
Africii și Americii Latine, în
treținut în primul rind de im
perialismul american. Mulți 
delegați au subliniat necesita
tea luptei hotărîtoare în vede
rea traducerii în viață a prin
cipiilor de la Bandung.

Reprezentantul Japoniei, Mi
noru Maieda a adus numeroasa 
exemple din lupta tineretului 
japonez împotriva militarizării 
țării, împotriva politicii de pro
vocări a S.U.A. în Extremul

Orient. Participanții la sesiune 
au ascultat cu mult interes in
tervenția lui V. I. Popov, loc
țiitor al președintelui comitetu
lui organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. El a arătat că tinere
tul sovietic educat în spiritul 
internaționalismului și priete
niei popoarelor a luptat și lup
tă din totdeauna alături de. 
tinerii din celelalte țări pentru 
pace, pentru un viitor luminos 
tineretului. Comitetul organiza
țiilor de tineret din U.RUS.. a 
continuat el. întreține acum le
gături cu 600 de organizații de 
tineret din aproape 100 de țări. 
Noi. a declarat V. 1. Popov, a- 
probăm activitatea F.M.T.D. 
care are drept scop să contri
buie la dezvoltarea legăturilor 
între tineretul din diferite țări 
și sprijinim propunerile vice
președintelui federației, Djaffar 
(Sudan) referitoare la planul 
de activitate al Federației pe 
anul 1959, și la convocarea in 
august 1959 a unei adunări a 
organizațiilor de tineret, mem
bre al F.M.T.D

La ședință au luat cuvîntul 
de asemenea reprezentanții tine
retului din Chile, Republica 
Arabă Unită, Republica Demo
crată Germană, Italia, Austra
lia. Grecia fi alte țări. Delega
tul chilian R. Morales a pove
stit despre condițiile grele în 
care tineretul din America la
tină este nevoit să lupte pen
tru drepturile sale și a adus un 
omagiu tineretului din Cuba, 
care luptă cu vitejie împotriva 
dictaturii lui Batista. După pă
rerea lui, problemele comune 
care stau în fața tineretului și 
popoarelor din aproape toate 
țările Americii Latine necesită 
în mod imperios crearea Confe
derației tineretului din Ameri
ca Latină.

Luînd cuvîntul în numele de
legației R.A.U., Karim Mrue a 
subliniat că popoarele țărilor 
Asiei fi Africii, pătrunse de spi
ritul solidarității vor putea să 
facă față atacurilor imperialiș
tilor fi să le biruie.
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Lucrările Consiliului de Securitate
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

De la trimisul ’Agerpres : După 
cum s-a mai anunțat, în ședința 
din dimineața zilei de 9 decembrie 
Consiliul de Securitate a exami
nat cererea Republicii Guineea de 
a fi admisă în Organizația^ Na
țiunilor Unite. Reprezentanții’ Ira
kului și Japoniei au prezentat spre 
examinare Consiliului de Securita
te un proiect de rezoluție în care 
propun Consiliului să recomande. 
Adunării Generale, admiterea în 
0;N.U. a Republicii Guineea.

Majoritatea membrilor Consiliu
lui de Securitate s-au pronunțat

pentru admiterea Republicii 'Gui
neea în O.N 11

Consilful de Securitate a adop
tat cu zece voturi pentru și o ab
ținere (Frarița) hotărîrea de a re
comanda Adunării Generale admi
terea în O.N.U. a Republicii Gui
neea.

In ședința din după-amiaza zilei 
de 9 decembrie, după o discuție 
îndelungată cu privire la admite
rea în O.N.U. a Coreei de Sud, a 
R.P.D. Coreene și a Vietnamului 
de Sud, Consiliul de Securitate a 
trecut la votarea proiectelor de 
rezoluție și a amendamentelor. A-

Conferința economică
a țarilor Asiei și

CAIRO 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: In cursul zilei 
de 9 decembrie au avut loc ședin
țe ale celor cinci subcomitete ale

.face parte integrantă din poli
tica „războiului rece" pe care 
S.U.A. și aliații lor o desfășoară 
cu încăpățînare pentru a menți
ne încordată atmosfera interna
țională. In numele acestei poli
tici, puterile occidentale folosesc 
Berlinul occidental drept un cap 
de pod al activității lor dușmă
noase îndreptată împotriva tutu
ror țărilor socialiste.

Din toate faptele relatate, re
iese evident necesitatea impe
rioasă de a se pune odată ca
păt situației anormale existente 
astăzi în Berlin. Propunerile gu
vernului sovietic ca Berlinul oc
cidental să devină un oraș liber, 
demilitarizat, sînt cît se poate de 
realiste pentru a curma un focar 
primejdios al încordării interna
ționale și în același timp un mij
loc de a se realiza apropierea și 
colaborarea între germani, între 
Est și Vest.

Interesele păcii și securității 
popoarelor cer ca Berlinul să nu 
mai fie un focar de neliniște și 
război. Toate forțele progresiste 
din lume, cărora le stă la ini
mă apărarea păcii, au salutat cu 
căldură recentele propuneri ale 
Uniunii Sovietice privind Berii-. 
nul. Popoarele europene, direct 
interesate în această problemă, 
în special cele care au avut de
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Africii

mane. Astfel, chimistul Kaiser, 
din ordinul unei asemenea orga
nizații, a fabricat o otravă pentru 
uciderea unui funcționar din 
R.D.G., iar agentul Schuster a 
primit sarcina să arunce un pod 
în aer, pentru a scoate din func
țiune linia ferată dintre Mueh- 
chenbemsdorf și Gera (aflată pe 
teritoriul R.D.G.).

Este bine știut totodată că din suferit de pe urma fascismului. 
Berlinul occidental și de pe te
ritoriul Germaniei occidentale, au 
fost și sînt lansate zeci de ba
loane conținînd manifeste provo
catoare împotriva țărilor socia
liste. Asemenea baloane au fost 
trimise atît pe deasupra terito
riului R. D. Germane cît și pe . ..
pel al R Cehoslovaci, și al altor va înlătura-'focarul de tensiune 
țări de democrație ' populară.

Nu încape nici o îndoială că 
toată această activitate de provo
care și spionaj dusă de imperia
liști împotriva țărilor socialiste,

printre care se numără și po
porul nostru, sprijină propune
rea profund realistă făcută de 
U.R.S.S. Așa cum arată Decla
rația guvernului R P. Romîne 
în problema normalizării situației 
din Berlin „aplicarea soluției 
prezentate de guvernul sovietic 

creat la Berlin și' va aduce o 
contribuție de preț la menține
rea păcii și securității popoare
lor".

t
4
4
♦
4
♦
4
♦
♦
♦
♦
4
♦
4
♦

1
4
4
4

mendamentele aduse de delegația 
Uniunii Sovietice la proiectul de 
rozoluție al S.U.A. și al altor țărî 
cu privire la admiterea în O.N.U. 
a Coreei de Sud. amendamente ca
re prevăd admiterea simultană în 
O.N.U. ă R.P.D. Coreene și a Co
reei de Sud, au fost respinse cu 9 
voturi (ale S.U.A. și alinilor lor); 
Pentru aceste amendamente a vo
tat delegația Uniunii Sovieticei 
Delegația irakului s-a abținut de 
la vot.

în continuare a fost pus la voi 
proiectul de rezoluție cu privire la 
admiterea în O.N.U. numai a Co 
reei de Sud. Pentru acest proiect 
au votat 9 delegații. Delegația Ira
kului s-a abținui de la vot. Dato 
rită faptului că un membru per 
manent al Consiliului de Securi 
tate — Uniuneia Sovietică — a vo 
tat împotrivă, proiectul de rezolu 
ție american nu a fost adoptat d 
Consiliu. -

Apoi a fost pus la vot proiecti 
de rezoluție al S.U.A. și al alta 
delegații cu privire la admitere 
în O.N.U. a Vietnamului de Sud 
Pentru acest proiect de rezoluțl 
au votat 8 delegații. 
Irakului și Canadei s-au abțini 
de la vot. (Delegația Canadei s- 
abținut de la vot întrucît Canac 
este membră a Comisiei intern; 
ționale pentru supraveghere și coi 
trol din Vietnam). Datorită fă
tului că un membru permanent 
Consiliului de .Securitate — Uni- 
nea Sovietică — a votat împoti 
vă, proiectul de rezoluție al S.U.. 
nu a fost adoptat de Consiliu.

mic acordat altor țări, a declarat 
M. V. Nesterov, se deosebesc în 
mod radical de practica relațiilor 
economice ale Occidentului cu ță
rile Asiei și Africii. Uniunea So
vietică nu leagă ajutorul ce-1 a- 
cordă de nici un fel de condiții 
politice, militare sau de altă na
tură care să afecteze cît de cît 

; suveranitatea acestor țări. Diny 
: potrivă acest ajutor este menit 
: să întărească suveranitatea lor 

prin asigurarea independenței e- 
conomice a acestor țări.

La ședințele celor cinci subco
mitete majoritatea delegaților 

: care au expus punctul de vedere 
al cercurilor de afaceri din țările 
lor, au cerut lărgirea și dezvolta- 

' rea legăturilor economice externe 
dintre țările Asiei și Africii.

conferinței economice a țărilor 
Asiei și Africii. In cadrul subco
mitetelor au fost discutate proble
mele de pe ordinea de zi a con
ferinței. Subcomitetele au 
na de a pregăti proiectele hotărî- 
rilor si recomandărilor care vor 
fi apoi examinate și aprobate la 
ședința plenară a conferinței.

Subcomitetul care a discutat 
problema privind plățile dintre 
țările afro-asiatice si-a încheiat 
lucrările și a elaborat proiectul 
de hotărîre a conferinței. Cele
lalte patru subcomitete își con
tinuă lucrările.

Luînd cuvîntul la 9 decembrie 
la ședința subcomitetului în pro
blema studierii metodelor și mij
loacelor de încurajare și sprijini
re a colaborării economice, tehni
ce și financiare, M. V. Nesterov, 
conducătorul delegației sovietice, 
a declarat că lărgirea pe toate 
căile a colaborării economice în
tre țările afro-asiatice nu contra
zice nicidecum principiile colabo
rării internaționale. Nu este vor
ba de a opune țările afro-asiatice 
restului lumii, de a le îngrădi și 
de a le izola, ci este vorba de a 
folosi în modul cel mai bun po: 
sibilitățile extrem de bogate ale 
celor două mari continente peni 
tru grăbirea rezolvării sarcinilor 
naționale ale fiecărei țări.

M. V. Nesterov a expus prin
cipiile pe care se întemeiază co
merțul exterior și colaborarea e- 
conomică a U.R.S.S. cu celelalte 
țări. Intre Uniunea Sovietică și 
numeroase țări din Asia și Africa, 
a spus el, au fost stabilite, mai 
ales în ultimii ani, largi legături 
comerciale și economice și s-au 
statornicit forme și metode temei
nice de colaborate, care corespund 
intereselor reciproce ale părților 
și asigură o creștere rapidă a 
schimbului comercial. Uniunii So
vietice îi este cu totul străină po
litica de acaparare și monopoli
zare a piețelor străine ale altor 
țări, de înlăturarea de pe aceste 
piețe a altor state. Bazele princi-

sarci-
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piale ale ajutorului nostru econo

R. LUCIAN

CAIRO. — La 8 decembrie a 
avut Joc 6 consfătuire a unui grup 
de specialiști sovietici în frunte 
cu P. V. Nikltln, locțiitorul pre
ședintelui Comitetului de Stat 
pentru relațiile econom'ce externe 
de pe lî.ngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., cu un grup de spe
cialiști egipteni care se ocupă cu 
elaborarea proiectului și pregăti, 
rea construcției barajului de la 
Assitan.

DJAKARTA- — La Djakarta a 
fost dată publictătii o declarație 
comună a Uniunii Internaționale 
a studenților și a Uniunii naționa
le a studenților din Indonezia în 
care se arață că U I.S. nu va pre- 

.cupeți nici un efort pentru spriji
nirea luptei poporului indonezian 
pentru redobîndirea Irianulul de 
vest.

PHENIAN. — Delegația guver
namentală a R.P D. Coreene con
dusă de Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R P.D. 
Coreene, s-a înapoiat la Phenian 
după ce a făcut o vizită de priete. 
nle în Republica Populară Chine 
ză și Republica Democra'ă V'et. 
nam.

ALTUS. — După cum transn 
agențiile americane de presă, ț 
bombardier cu reacție de tip B- 
— cel mai mare de care dispur 

aviația americană — s-a prăbu 
în flăcări în apropierea bazei a 
riene de la Altus (Oklahoma) 
cînd efectua un zbor de antrer 
ment Din cei șapte membri 
chipajului numai unul s-a 
salva cu parașuta.

NEW ÎORK. - După cum

.. arț 

p-l

NEW 1ORK. - După cum re 
fează ziarele la 9 decembrie t 
nistrul Apă-ă-ii S.U,AX, I. 
Elroy, a părăsi' pe calea aeru 
Washingtonul pierind în Europ . 
Mc Elroy va vizita Italia, va 
specta flota a 6-a americană, w 
apoi va pleca la Paris, unde . 
participa la ses'un.ea N.A T.0.

BONN. — La 10 decembrie 
început la Bonn la M'nister'ul 
facerilor Externe al Republ: 
Federale Germane tratativele pe 
tru încheierea urmi acord criltui 
între U.R S.S și Republica Fee 
rală Gerrrană.
GENEVA. — La 10 decembrie 
avut loc sub președinția rep 
zentantului U.R.S.S. ședința < 
dinară a Conferinței de la (I 
neva a reprezentanților celor t 
puteri în problema încetării exi 
riențelor cu arma nucleară.
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